KRIZOVÝ ŠTÁB ORP LITOMĚŘICE
Zápis z jednání krizového štábu
konaného dne 13. 3. 2020 v 13.00
Místo konání: zasedací místnost MěÚ v Litoměřicích
Přítomni: Mgr. Ladislav CHLUPÁČ, Mgr. Milan ČIGÁŠ, Lukas WÜNSCH,
Ing. Boleslav LANG, Bc. Martina SKOKOVÁ, Ing. Mgr. Jaroslav LACHMAN,
Ing. Marcela ŠKRANCOVÁ, Ing. Bc. Renáta JURKOVÁ, Ing. Arch. Dominik MIKO,
Ing. Iveta ZALABÁKOVÁ, Mgr. Václav HÄRTING, Bc. Jan JAKUB,
Ing. Pavel GRYNDLER, Ing. Andrea KŘÍŽOVÁ, Ing. Leona SLABOCHOVÁ,
Ing. Bc. Eva BŘEŇOVÁ, Ivan KRÁLIK, Bc. Přemysl PECH, Veronika VEDEJOVÁ,
Martin ŠIMEK, Miroslav LETAFKA
Průběh jednání:
-

-

-

-

-

-

Mgr. Ladislav CHLUPÁČ na úvod přivítal přítomné členy krizového štábu, informace
a seznámení s vyhlášením nouzového stavu a krizovými opatřeními v souvislosti
s vyhlášením krizového stavu, seznámení s přijatými opatřeními na úrovní města,
opatření hlídání dětí zaměstnanců, kteří musí pracovat, distribucí ochranných
prostředků pro lékaře pověřena Zahrada Čech s.r.o., konkrétně Bc. Michaela Mokrá ve
spolupráci s tajemníkem krizového štábu, na výstavišti bude zřízeno výdejní místo,
přesný termín dodání zatím není znám, ani počet a druh dodaného materiálu, ukončen
provoz tržnice, hlavní úkol v současné době – zajistit základní služby pro obyvatelstvo
p. LETAFKA – informace o legislativě v souvislosti s vyhlášením krizového stavu a
aktuálními opatřeními vlády ČR, informace z MŠMT, nové stránky ministerstva
zdravotnictví, informace z krajského úřadu k distribuci osobních ochranných
prostředků praktickým lékařům, stomatologům, lékárníkům atd., distribuce bude
provedena z Ministerstva zdravotnictví na krajské úřady, upřesnění členů KŠ, všechny
informace předávány na obce, poděkování oddělení ICT a odboru KMaCR za
perfektní informovanost na webu města, zmínka o situaci na tocích v rámci ORP
Ing. Andrea KŘÍŽOVÁ – informace o přijatých opatřeni ve školství, po konzultaci
s ředitelkou příspěvkové organizace Mateřské školy Litoměřice od pondělí provoz
mateřských školek v omezeném provozu pro děti, jejichž rodiče pracují a nemají
možnost jiného hlídání, zavřena knihovna, vypůjčené knihy lze vrátit do 20. 4.
Mgr. Milan ČIGÁŠ – informace o opatření na úřadě, lidem doporučeno, aby
preferovali jinou formu komunikace s úřadem než osobní, např. telefonicky nebo
e-mailovou korespondencí, antibakteriální prostředky, uzavření infocentra, občané
jsou pravidelně informováni cestou webu města, mobilním rozhlasem a cestou
sociálních sítí, upozornění na neověřené informace ze sociálních sítí
Ivan KRÁLIK – nárůst činnosti pro MP vzhledem k tomu, že PČR vypomáhá na
hranicích, hlídky MP se budou podílet ve spolupráci s PČR při kontrolách podniků po
20. hodině
všeobecná diskuze ke karanténě
Ing. Bc. Renáta JURKOVÁ – informace o vytipování seniorů nad 80 let, komunikace,
pomoc bude řešena individuálně terénními pracovníky, zaměření na největší
potřebnost

-

-

Ing. Andrea KŘÍŽOVÁ – informace k uzavření základních škol, odborem školství,
kultury, sportu a památkové péče zabezpečeno hlídání dětí v nemocnici Litoměřice
(zvláště děti zdravotního personálu),
doplnil Mgr. Milan ČIGÁŠ – dále možno využít DDM v prostorách úřadu,
k uvedenému všeobecná diskuze,
Ing. Pavel GRYNDLER – u MŠ minimální možnost nákazy, informace o možnostech
dezinfekce, zmínka o situaci na tocích v rámci ORP
všeobecná diskuze k pracovní povinnosti studentů VŠ a finančním nákladům po
vyhlášení nouzového stavu
Lukas WÜNSCH – autobusová doprava v provozu standartně, zvýšená hygienická
opatření, v rámci mobilního rozhlasu možno využít SMS a hlasové služby
Mgr. Ladislav CHLUPÁČ na závěr poděkoval všem za účast, krizový štáb nebude
držet pohotovost na pracovišti, případné problémy možno řešit telefonicky přes
tajemníka krizového štábu

Další zasedání KŠ dle potřeby
V Litoměřicích dne 13. března 2020
zapsal tajemník krizového štábu Miroslav Letafka
Mgr. Ladislav CHLUPÁČ
předseda krizového štábu ORP Litoměřice

