
KRIZOVÝ ŠTÁB ORP LITOMĚŘICE 

 

Zápis z jednání krizového štábu 

 

konaného dne 6. 4. 2020 v 13.30 

 
Místo konání: Litoměřice 

 

Přítomni: Mgr. Ladislav CHLUPÁČ (on-line), Mgr. Karel KREJZA, Mgr. Milan ČIGÁŠ, 

Ing. Bc. Eva BŘEŇOVÁ, Ivan KRÁLIK, Miroslav LETAFKA 

 

- KŠ se sešel v omezeném rozsahu dle potřeby předsedy KŠ 

 

Průběh jednání: 

 

- Mgr. Ladislav CHLUPÁČ: 

RM bude schvalovat podmínky pro poskytnutí finančního daru OSVČ. Je zájmem 

města zachování dostupnosti služeb občanům, jejichž poskytování je v současné 

ohroženo nepříznivou situaci v souvislosti s COVID 19. 

 

- Mgr. Milan ČIGÁŠ 

Z preventivních důvodů jsem dnes rozhodl o opatření, a to uzavření ODSH od 

dnešního dne do odvolání. 

 

Město zakoupilo 1.000 litrů dezinfekce na ruce pro potřeby úřadu, MP a všech 

příspěvkových organizací města. 

 

- Miroslav LETAFKA 

Podána informace o mimořádném opatření a rozhodnutí MZ vydaných 3. 4., týká se 

pouze poskytovatelů zdravotních služeb. 

 

ÚK bude připravovat a kompletovat speciální sety OOP, které budou obsahovat 

zejména ochranné brýle, štíty, obleky, návleky na boty a respirátor FFP2, případně 

jeho ekvivalent v podobě respirátoru N95 nebo KN95. Tyto sety budou uskladněny v 

centrálním skladu na KÚ a budou bezprostředně k dispozici všem sociálním službám, 

kde se u klientů či personálu objeví onemocnění COVID-19. Jde mimo oddělení KŘ 

KÚ, zabezpečuje odbor sociálních věcí KÚ. V případě, že taková situace nastane, je 

třeba kontaktovat stálou službu výdejního místa na KÚ. Speciálními sety a uvedenými 

OOP nebude dále prováděna distribuce jako doposud. Ostatní OOP (roušky, rukavice, 

dezinfekce apod.) bude nadále ÚK distribuovat standardním způsobem. 

 

ČLK a ČSK nově projednala s MZ zásobování OOP na přímo. Lékárníky a 

stomatology bude zásobovat MZ centrálně a distribuce bude v režii segmentů, zcela 

mimo kraje. ÚK již nebude přerozdělovat OOP do skupiny Stomatologie a Lékárny. 

 

Hasičské slavnosti v Litoměřicích plánované na 12. – 13. 6. letošního roku přeloženy 

na rok příští, nový termín 11. – 12. 6. 2021 

 



V současné době shromažďuji údaje o pohřebních službách na území ORP pro potřeby 

KÚ z důvodu dovybavení OOP. 

 

 

Další zasedání KŠ dle potřeby 

 

V Litoměřicích dne 6. dubna 2020 

 

zapsal tajemník krizového štábu Miroslav Letafka 

 

 

 

Mgr. Ladislav CHLUPÁČ 

předseda krizového štábu ORP Litoměřice 


