oBEC STAŠxov

obecný úľadStaškov Ul. Jozefa Kľonera 588 O23 53 Staškov
tel.: 04Il 43 02 7Ż8, ťax 04Il 43 02 726,e-mail: obecstaskov@stonline.sk

Zápisnica zo zasadania kľízovéhoštábu zo dňa: 2l.0l.202l
o 10:00hod
Prítomní:Ing. Ladislav Šimčisko
Peteľ Palica
Mgr. Ján Kubošek
Bc. Milka Hurinová
Ing. Anna Kubánková
Mgľ. Jana Jakubčíková
Mgr. Máľia Perďochová
Helena Arendáriková
Juraj Palen ík- DHZ, Patrik Bytčĺínek-koordinátor plo šnéhotestovania

Kľízoqýštáb bol zvo|aní nazáklade odporučaníokresného úľaduČadca, nakolko sa v obci Staškov
plánovalo počas víkendu uskutoěniť dňa 23.|.20Żl aŻ4.01'2021 plošnétestovanie v súvislosti
zamedziť šírenie koronavírusu.

Na úvod staľosta obcę Staškov ako ělen krízového štábu Ing' Ladislav Šimčiskopľivítalělenov
kľízovéhoštábu a objasnil imjednotlivé body, ktoré viedli k zvolaniu kľízovéhoštábu.
Starosta vysvetlil ako bude pľebiehať plošnétestovanie v našej obci, nakolko na obecný úľad
bol
zaslaní manuál plošného testovania pre obce z ministeľstva vnútra SR, ktoý bol následne
distribuovaný elektľonicky okresným úľadom v Čadci na obce.
Staľosta zhodnotil pľedošléplošnétestovania a ľozhodol, že obec zriadi odberné miesto v priestoroch
FK Slávia Staškov, ako bolo plošné testovanie naposledy' Vysvetlil kol'ko je potrebných
administratívnych pracovníkov, zdravotníkov a pľíslušníkovDHZ na jedno odbemé miesto, ktoľé
obec Staškov ztiadila. Taktiež oboznámil krízový štab kto bude koordinátorom odbeľného miesta.
Ďalej informoval o jednotlivých nákladoch, ktoré bude mať obęc Staškov zo zabezpeěením plošného
testovania-jedného odberného miesta. Následne vysvetlil, že biologický odpad nám budę odvtůať
nemocnica čadca, s ktorou obec podpísala zmluvu.
Krizoý štáb následne po vysvetlení rozhodol o opatľeniach:
l. dôležité, aby sa pľi testovaní dodržiavali 2m odstupy
2. dôieŹité je ěastá dezinfekcia priestorov
3. dęzinfekcia rrik
Ďalej starostanakrízovom štábe informoval, o tom ako funguje obecný úrad pľe verejnosť nakol,ko
je zélkazvychádzania a je odporuěené pracovať z domu tzv' HoME oFFICE. Vysvetlil'
žekaždýdeřl

je na obecnom úradejedna pľacovníěka na nevyhnutné vybavovanie pre
oběanov a to napr.
vybavovanie pohrebu, vybavovanie svadby, vybavenie úmľtnýchlistov a pod. ostatné pracovníčky

obce pľacujúz domu. občanom Staškova bolo oznámene cez webovú stľánku obce, že je úrad
zafuorený a nevyhnutné veci majú riešiťtelefonicky na uvedenom ěísle, prípadne elektľonicky.
Následne dostala slovo ělenka krízového štábu Mgr. Mária Peľďochová, ktorá za ZŠStaškov
infoľmovala ako funguje chod základnej školy, nakol'ko všetky ľoěníky sa vzdelávajri dištaněnou
formou. Ďalej ako pracujú uěitęlia a vychovávatelia, ako ľięšiliškolskú jedáleň, školsĘ klub. Kęďže
sa blížikoniec školskéhopolroka informovala o tom, ako bude prebiehať uzaváranieznámok
a rozdávanie vysveděení ato cęz aplikáciu EDU PAGE, prípadne poštou ak o to rodičia prejavia
zttujem. Riaditel'ka školy infoľmovala, že sa riadia poĘnmi a nariadeniami dané Ministerstvom
školstva.

o

chode materskej škôlky infoľmovala ělenka kĺízovéhoštabu riaditelka MŠStaškov Helena
Arendariková. Vysvetlila ako je nastavený chod škôlĘ momentálne. Deti, ktoľénavštevujú materskú
škôlku dovezú ľodiěia do škôlky, ale do tried rodiěov nevpúšťajri.Ďalej informovala o tom, že
dodľžiavajúvšetky nariadenia a pokyny Ministerstva školstva.
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