KRIZOVÝ ŠTÁB ORP LITOMĚŘICE
Zápis z jednání krizového štábu
konaného dne 30. 3. 2020 v 14.30
Místo konání: Litoměřice
Přítomni: Mgr. Ladislav CHLUPÁČ (on-line), Mgr. Karel KREJZA, Lukas WÜNSCH,
Mgr. Milan ČIGÁŠ, Ing. Bc. Eva BŘEŇOVÁ, Ivan KRÁLIK, Miroslav LETAFKA
-

KŠ se sešel v omezeném rozsahu dle potřeby předsedy KŠ

Průběh jednání:
-

-

Lukas WÜNSCH – RM doporučuje KŠ prodloužit přerušení provozu Městské
autobusové dopravy na všech linkách do odvolání,
Mgr. Ladislav CHLUPÁČ – krizový štáb rozhodl o pokračování přerušení provozu
Městské autobusové dopravy na všech linkách do odvolání,
Mgr. Milan ČIGÁŠ – na webu města zveřejníme výzvu občanům k provádění
pravidelné dezinfekce ve společných bytových prostorách, v současné době probíhá
jednání o nákupu dezinfekčního přípravku Anti-COVID pro město, MP a příspěvkové
organizace, opětovně byla zveřejněna výzva občanům o omezení návštěvy úřadu,
některá „razítka“ nejsou životně důležitá, po dobu nouzového stavu zůstávají
v platnosti doklady, jimž současně skončila platnost, stále platí omezení úředních
hodin,
Miroslav LETAFKA – v současné době nedostatek roušek u TSM, v sobotu (zbytek
dnes ráno) provedena distribuce dezinfekčních prostředků ze skladu KÚ v České
Kamenici (120 l.), zásilka určená cíleně pro školy, které byly určeny k vykonávání
péče o děti za nouzového stavu, zbytek rozdělen pro zdravotní a sociální služby, IZS,
město Štětí a město Úštěk, dále o víkendu vydána další MO MZ, která se týkají
převážně poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, veškerou distribuci OOP
z KÚ možno sledovat na stránkách kraje.
Distribuce z KÚ pro příjemce na území ORP Litoměřice za účelem zabezpečení
zdravotních a sociálních služeb je organizována cestou SÚS, Nádražní 29, Litoměřice,
další prostředky možno obdržet cestou skladu humanitární pomoci, požární stanice
HZS, V zahrádkách 179, Česka Kamenice.

Další zasedání KŠ dle potřeby
V Litoměřicích dne 30. března 2020
zapsal tajemník krizového štábu Miroslav Letafka
Mgr. Ladislav CHLUPÁČ
předseda krizového štábu ORP Litoměřice

