KRIZOVÝ ŠTÁB ORP LITOMĚŘICE
Zápis z jednání krizového štábu
konaného dne 1. 4. 2020 v 13.30
Místo konání: Litoměřice
Přítomni: Mgr. Ladislav CHLUPÁČ (on-line), Mgr. Karel KREJZA, Mgr. Milan ČIGÁŠ,
Ivan KRÁLIK, Miroslav LETAFKA
-

KŠ se sešel v omezeném rozsahu dle potřeby předsedy KŠ

Průběh jednání:
-

Mgr. Ladislav CHLUPÁČ:
Pověřuji tajemníka úřadu ve spolupráci s OSVZ o zjištění situace ve všech DPS,
domovech pro seniory a ostatních zařízeních sociální péče, zjištění aktuálního stavu a
situace v těchto zařízeních, abychom mohli případně přijímat další opatření.
Tajemník krizového štábu zjistí informace o možnosti dovybavení naší JSDH. Naše
jednotka je tč. připravena k plnění úkolů, ale nemá dostatek OOP včetně speciálního
vybavení pro tuto situaci.
Dále zjistit připravovaná opatření kraje v Domově U Trati, podat informaci na KÚ o
případné žádosti sdělovacím prostředkům, aby se sdělovací prostředky chovaly
ohleduplně k obyvatelům domova. Touto aktivitou spojenou s různým svícením do
oken zvyšují stres obyvatel domu a vlastního personálu. Tento úkol platí i pro náš
odbor komunikace marketingu a cestovního ruchu.
MP zvýšit hlídkovou činnost u Domova U Trati.
TSM je třeba zajistit potřebné množství dezinfekce k plošnému využití a připravit se
na úklid města.
V případě přebytku šitých roušek, tyto soustřeďovat u Zdravého města pro potřeby
domů pro seniory a sociální péče.

-

Mgr. Milan ČIGÁŠ
Podána informace o současné činnosti úřadu včetně zapojení jednotlivých odborů,
Zdravé město ve spolupráci s odborem KMCR organizuje „rouškovník“ pro obyvatele
města před informačním centrem.
Dále podána informace o situaci v Domově U Trati:
Celý domov je v karanténě, ve spolupráci s KHS jsou testováni všichni klienti a
veškerý personál. Ke včerejšímu dni bylo i přes veškerá opatření v domově
52 pozitivních klientů z celkového počtu 72. Z 52 nakažených vyžadovalo 6 klientů
lékařskou pomoc, jeden klient, u kterého se prokázalo onemocnění COVID-19,

bohužel zemřel, nákaza novým typem koronaviru nebyla hlavní příčinou úmrtí.
Vedení domova intenzivně spolupracuje s KHS a domlouvá se na následných
postupech tak, aby bylo co nejvíce ochráněno zdraví všech přítomných, veškerý režim
zařízení se nyní řídí krizovým plánem. Většina testovaných klientů nevykazuje žádné
závažné příznaky koronavirové infekce, proto i nadále zůstávají v péči ošetřujícího
personálu. Ti, kteří potřebují neodkladnou lékařskou pomoc, jsou ihned převáženi do
Nemocnice Litoměřice a Masarykovy nemocnice v Ústí n/L. Sociální pracovnice
domova o situaci informují rodinné příslušníky. S panem ředitelem jsem v kontaktu.
Informace o zařízení sociálních služeb:
DOMOV U TRATI – kompletně zabezpečován KÚ, žádné požadavky.
NADĚJE – potřeba jednorázových obleků, jednorázových rukavic velikosti „L“ a
ochranných brýlí.
Informace o dvou terénních pracovnících v karanténě.
DIAKONIE ČCE – potřeba dezinfekce, jednorázových obleků a jednorázových
rukavic.
FARNÍ CHARITA – potřeba ochranných brýlí, ochranných štítů, ochranných obleků a
respirátorů FFP2.
DIECÉZNÍ CHARITA – potřeba dezinfekce.
Nabídka spolupráce dobrovolnického centra.
Upozornění na ukončování nájmů smluv ze strany majitelů nemovitostí.
KLOKÁNEK – potřeba dezinfekce a pomoci se zajištěním volnočasových aktivit.
Bude řešeno dobrovolníky cestou Zdravého města.
DPS (Švermova, Kosmonautů, Liškova) – provádí se zvýšený úklid a u vstupů.
DPS a městské byty – budeme podávat informace nájemníkům s výzvou na ošetření
společných ploch, u vstupů bude umístěna dezinfekce na ruce.
Dále bereme na vědomí a v současné době jednáme o nabídce skupiny dobrovolníků
„Sousedská výpomoc“.
-

Ivan KRÁLIK
Máme nedostatek ochranných obleků a brýlí.

-

Miroslav LETAFKA
Podána informace o usnesení vlády (krizových opatřeních) a mimořádných opatřeních
MZ vydaných 30. a 31. 3., KST průběžně zpracovává současně platná krizová
opatření, podle informace KÚ je Domov U Trati dostatečně zásoben OOP ze strany
KÚ, vysoký nárůst počtů pozitivních v hlášení KHS pravděpodobně způsoben situací
v Domově U Trati, z vlastních zdrojů zabezpečeny převážně šité roušky pro TSM,
v rámci okresu rozšířena výdejní místa pro zdravotnictví zvlášť pro ORP Lovosice a
ORP Roudnici n/L., výdejní místo SÚS Litoměřice slouží pouze pro ORP Litoměřice.
Informace SčVK – dodávaná pitná voda do domácností je hygienicky zabezpečená a
není tedy nutné se obávat šíření infekce pitnou vodou.

Co se týká dovybavení naší JSDH byla zaslána žádost HZS ÚK cestou ÚO i přímo o
okamžité předurčení JSDH pro úkoly ochrany obyvatelstva z důvodu, že tyto jednotky
jsou dle sdělení KÚ přednostně vybavovány. O další pomoci je v současné době
jednáno s ÚO HZS a KÚ. Dle sdělení HZS ÚK by zítra měla naše jednotka obdržet
nějaké prostředky od HZS cestou ÚO, velitel JSDH informován.
Podle informace vedoucí odboru sociálních věcí KÚ žádná další speciální opatření
v Domově U Trati neplánuje, objekt je v karanténě, má dostatek OOP, k dispozici je
dostatečný počet lékařů a případně i psychologů, samozřejmě situace se může změnit.
Požadavky našich zařízení sociálních služeb a žádost o výzvu médiím cestou ÚK
v souvislosti s Domovem U Trati podstoupím KŠ ÚK.
-

Veškeré informace jsou předávány starostům všech 39 obcí v rámci ORP tajemníkem
úřadu a tajemníkem krizového štábu.

Další zasedání KŠ dle potřeby
V Litoměřicích dne 1. dubna 2020
zapsal tajemník krizového štábu Miroslav Letafka
Mgr. Ladislav CHLUPÁČ
předseda krizového štábu ORP Litoměřice

