OBEC NÁLEPKOVO
Stredný riadok 384/1, 053 33 Nálepkovo
IČO: 00329398 DIČ: 2020717798
__________________________________________________________________________________

Zápis zo zasadnutia krízového štábu obce Nálepkovo zo dňa 18.01.2021
o 14:00 hod. na obecnom úrade.
Predseda Ondrej KLEKNER starosta obce viedol operatívne riadenie KŠ. Predseda oboznámil KŠ
o momentálnej situácii prenosného ochorenia COVID-19 a možným ohrozením verejného zdravia
v obci Nálepkovo. Cieľom opatrení prijatých na týchto zasadnutiach je spomaliť šírenie tohto
ochorenia.

UZNESENIE
Zo zasadnutia KŠ obce Nálepkovo

Krízový štáb informuje:
Obecný úrad Nálepkovo


Obec Nálepkovo plánuje zabezpečiť MOM/2 odberné miesta pri kladných
vyjadreniach RÚVZ SNV, UDZS, NCZI, poistených zdravotnícky personál, zmluva
o likvidáciu odpadu ak sa to podarí vybaviť v týchto termínoch.



Obec Nálepkovo má zabezpečené 2 zdravotníkov na prvé odberové miesto v dňoch
22.01.2020, 23.01.2021, 24.01.2021 a 2 zdravotníkov na druhé odberové miesto
v dňoch 23.01.2021 a 24.01.2021.



Obec Nálepkovo plánuje zriadiť MOM pokiaľ z dôvodu natiahnutia termínov sa to
nestihne obec bude musieť usmerňovať občanov k použitiu existujúcich MOM
v Gelnici / Spišskej Novej Vsi.



Dňa 18.01.2021 o 14:00 hod. obec Nálepkovo zaslala email RVUZ SNV, žiadosť
o zriadení MOM a zajtra dna 19.01.2021 bude osobne doručená.
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Všetky ostatne opatrenia prijaté na predchádzajúcom zasadaní KŠ zostávajú v platnosti do
odvolania.

Situáciu ohľadom nového koronavírusu vedenie obce Nálepkvo pozorne sleduje a o ďalších
prípadných opatreniach bude verejnosť priebežne informovať prostredníctvom svojej webovej
stránky: www.nalepkovo.sk. Vedenie obce zároveň odporúča sledovať a riadiť sa aktuálnymi
informáciami a odporúčaniami na stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR: www.uvzsr.sk,
Ministerstva zdravotníctva: www.health.gov.sk, a Ministerstva školstva: www.minedu.sk.

Opatrenie:
-

ďalšie zasadnutie KŠ sa uskutoční podľa potreby a pokynov RZVZ a OÚ Gelnica odbor
krízového riadenia.

Príloha: prezenčná listina KŠ
Zasadnutie ukončené: 15:00 hod., dňa 18.01.2021
Zapísal: Ing. Štefan GELETKA, tajomník KŠ
.................................
Ondrej KLEKNER
Predseda KŠ
Na vedomie: riaditeľka ZŠ s MŠ Nálepkovo, riaditeľ Domov Nálepkovo, riaditeľ Lesy obce Nálepkovo
Opatrenie: zverejniť na webovej stránke
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