KRIZOVÝ ŠTÁB ORP LITOMĚŘICE
Zápis z jednání krizového štábu
konaného dne 20. 4. 2020 v 15:30
Místo konání: Litoměřice
Přítomni: Mgr. Ladislav CHLUPÁČ (on-line), Mgr. Karel KREJZA (on-line),
Mgr. Milan ČIGÁŠ, Bc. Ing. Eva BŘEŇOVÁ, Ivan KRÁLIK, Miroslav LETAFKA
-

KŠ se sešel v omezeném rozsahu dle potřeby předsedy KŠ

Průběh jednání:
-

Mgr. Ladislav CHLUPÁČ
Od 17. 4. je v Nemocnici Litoměřice zřízeno odběrové místo pro pacienty s
podezřením na onemocnění COVID 19. Odběrové místo slouží pouze pro případy
indikované KHS. Jiní pacienti, z kapacitních důvodů, k odběrům být přijati nemohou.
Odběrové místo se nachází ve vyhrazených prostorách hlavního vstupu, pavilonu „A“,
a to se zajištěním nezbytných epidemiologických opatření pro veřejnost. Provozní
doba odběrového místa ve všední dny od 10 do 12 hod.
Na základě doporučení RM KŠ rozhodl o obnovení provozu Městské autobusové
dopravy v Litoměřicích od 1. 5. 2020 při realizaci všech nezbytných hygienických
opatření.
Na základě doporučení RM TSM postupně zahájí práce s plánovaným úklidem ulic.

-

Mgr. Milan ČIGÁŠ
Dne 3. 4. se KŠ zabýval informací o osobě bez domova pohybující se v památkové
rezervaci města s důvodným podezřením, že tato osoba je pozitivní, po vyšetření
osoba pozitivní není.
Návrat k normálnímu provozu MěÚ probíhá postupně v jednotlivých krocích bez
problémů a bude každý den vyhodnocováno.

-

Miroslav LETAFKA
Podána informace o UV ČR, Rozhodnutí MZ, MO MZ a zrušených MO MZ z 17. 4. a
19. 4., MO MZ č. j. MZDR 16545/2020-1/MIN/KAN řeší s platností od 20. 4.
opatření v souvislosti s chytrou karanténou, týká se zvláště krajů, poskytovatelů
zdravotních služeb, KHS, ZZS, osob provozující laboratoře zajišťující vyšetření
vzorků na přítomnost COVID 19, částečně KVV a HZS.
V pátek 17. 4. proběhla videokonference pracovníků KŘ ORP s pracovníky KŘ ÚK,
na základě jednání zaslán na KÚ přehled základních a mateřských škol v rámci celého
ORP s žádostí o případnou cílenou dodávku OOP (popřípadě dezinfekce) z důvodu
možného otevření základních škol.
Další distribuce OOP z KÚ 20. 4. a 22. 4., OOP přidělené přednostně pro zabezpečení
základních škol v případě jejich otevření.
FÚ seznámen s možností vykonávání péče o děti ve věku od 7 do 10 let v Masarykově
základní škole Litoměřice.

Ve středu 22. 4. v 13:30 bude uspořádána videokonference hejtmana ÚK se starosty
ORP.
Další zasedání KŠ dle potřeby
V Litoměřicích dne 20. dubna 2020
zapsal tajemník krizového štábu Miroslav Letafka

Mgr. Ladislav CHLUPÁČ
předseda krizového štábu ORP Litoměřice

