O B E C V Y D R N Í K, Vydrník č.55, 059 14
___________________________________________________________________________
Zápisnica
Zo zasadnutia krízového štábu Obce Vydrník
Zo dňa 15.03.2020
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1 Otvorenie
2. Prejednanie prijatých opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR
3. Prijatie opatrení
4. Záver
Priebeh rokovania
1. Prítomných privítal a zasadnutie KŠ otvoril starosta obce Mgr. Jozef Bizoň (ďalej len
„starosta“)
2. Starosta oboznámil prítomných doposiaľ prijatými opatreniami ÚVZSR. Taktiež ich
oboznámil so situáciou v našej obci. Po dohode s riaditeľkou ZŠsMŠ vo Vydrníku bolo
deťom navštevujúcim túto ZŠ udelené riaditeľské voľno od stredy 11.03.2020 do
piatku13.03.2020 .
Miestnou poriadkovou službou zabezpečujeme nezhromažďovanie občanov na verejných
piestranstvách a taktiež spolupracujeme s miestnymi predajňami potravín na ich plynulej
prevádzke.
3. Krízový štáb Obce Vydrník aj na základe nariadenia ÚVZ SR, ako príslušného orgánu
štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR vládou SR
v súlade s uznesením vlády SR nariaďuje nasledovné opatrenia.
a) s účinnosťou od 16.03.2020 po dobu 14 dní bude obecný úrad zatvorený pre verejnosť.
Stránky sa budú vybavovať denne od 08:00 do 11:00 len na zazvonenie zvončeka, občania
vpustený do budovy musia mať ochranné rúška.
b) s účinnosťou od 16.03.2020 po dobu 14 dní zákaz zhromažďovať sa na verejných
priestranstvách v obci
c) v súčinnosti s OOPZ v Hranovnici spolu s MOPS Vydrník a Slovenkou poštou zabezpečiť
plynulý a pokojný priebeh vyplácania sociálnych dávok (plánovaných od18. 3.2020 do
20.03.2020)
d)spolupracovať s vedúcimi miestnych potravín(COOP Jednota, potraviny Stančák), denne
prideliť 2 členov MOPS, ktorí budú dbať na dodržiavanie pokynov vedúcej predajne a budú
zamedzovať sa zhromažďovaniu občanov pred potravinami.
e) zabezpečiť postupné distribuovanie plátených rúšok (ktoré šijú dobrovoľníčky z obce) do
každej domácnosti v obci, najviac ohrozeným obyvateľom dokúpiť aspoň po 1ks mydla
f) spísať a denne vyhlasovať obyvateľom obce v miestnom rozhlase informácie, ktoré sa budú
denne dopĺňať podľa pokynov štátnych inštitúcií
Zapísala: Mgr. Lucia Barabasová, zapisovateľka
Mgr. Jozef Bizoň
starosta obce

