Rokovanie krízového štábu mesta Stupava dňa 4.6.2020
Po prijatí ďalších opatrení Ústredného krížového štábu SR v súvislosti s ochorením vírusom
COVID-19 sa konalo posledné zasadnutie krízového štábu v Stupave.
Krízový štáb mesta Stupava rozhodol o prijatí nasledovných opatrení (nové usmernenia):
Školstvo a šport:
•

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu sa obnovuje
vyučovanie na školách a školských zariadeniach od 1. júna 2020, zriaďovateľom ktorých je
mesto Stupava, teda základná škola, ŠKD a materské školy. Ďalší postup a príprava nového
školského roka budú nadväzovať na rozhodnutie ÚVZ SR a Ministerstva školstva SR. Od
1.6.2020 sa obnovuje vyučovanie na Základnej umeleckej škole, kde sa prevádzkuje
individuálne vyučovanie s jedným žiakom.

•

Povolilo sa otvorenie futbalového areálu od 29.4.2020 a hádzanárskeho ihriska pri futbalovom areáli
od 7.5.2020. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať „Usmernenie k opatreniu UVZ SR č.
OLP/3461/2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport, najmä tréningy
budú prebiehať pod vedením športového odborníka; osoba, ktorá vedie športovú činnosť, uchováva
záznam o účasti osôb na športovej činnosti v rozsahu meno, priezvisko, dátum a čas účasti na aktivite.
Skupina športovcov aktívne zapojených do športovej činnosti na jednom športovisku nesmie
v rovnakom čase presiahnuť 5 osôb, pričom je možné vytvoriť na športovisku viaceré skupiny aktívne
športujúcich športovcov, ak na jednu skupinu pripadne najmenej plocha 30 x 30 m. Tréning prebieha
na vonkajšom športovisku bez prítomnosti verejnosti, medzi aktívne zapojenými športovcami
a ostatnými osobami bude zachovaná vzdialenosť najmenej 2 metre. Športovci nie sú povinní pri
výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty, všetky ostatné osoby nachádzajúce sa
na športovisku však áno.
Prevádzkovateľ športového zariadenia je povinný umiestniť na viditeľnom mieste rozpracované
opatrenia pre podmienky príslušných športov.

•

Zostane zatvorená športová hala a telocvičňa, kde prebieha výmena elektroinštalácie.
Objekty budú otvorené až po skončení týchto rekonštrukčných prác.

•

Povolilo sa otvorenie multifunkčného ihriska v areáli školy pre organizovanú športovú aktivitu pod
vedením športového odborníka (hádzaná) za dodržaní všetkých podmienok uvedených v opatreniach
ÚVZ SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.4.2020, bez otvorení šatní a spŕch, výnimkou je núdzové
použitie WC.

MKIC:
•

Mestská knižnica R. Mórica bude otvorená pre verejnosť od 12.5.2020.
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Otváracie hodiny:
pondelok: zatvorené (dezinfekcia priestorov)
utorok: 9:00 – 16:00
streda: 10:00 -18:00
štvrtok: 9:00 – 16:00
piatok: 9:00 -16:00
Podmienky prevádzky knižnice:
- sprístupnená služba: výpožička kníh
- 1 osoba / 10 m2; naraz môžu byť v knižnici max. 7 čitatelia
- časové obmedzenie pre jedného čitateľa v knižnici: max. 15 min
Ochranné rúška a dezinfekcia rúk sú pre návštevníkov povinné.
•

V priestoroch MKIC sa od 2.6.2020 budú konať činnosti pri dodržaní všetkých hygienických
podmienok ÚVZ SR.

•

•

S účinnosťou od 2. júna 2020 sa otvára prevádzka trhoviska na Sedliackom dvore za
podmienok uvedených v opatrení ÚVZ č. OLP/4592/2020:
umiestnenie predajných pultov je obmedzené výlučne na priestor areálu Sedliackeho dvora,
umiestnenie mimo areálu Sedliackeho dvora je zakázané,
prednostne je povolený predaj sadeníc, rezaných kvetov, zeleniny a ovocia, nápojov a potravín
z produkcie drobných pestovateľov a výrobcov, farmárov a samostatne hospodáriacich roľníkov;
predaj vajec, mäsa, údených a mäsových výrobkov a mliečnych výrobkov je povolený len
z chladiaceho zariadenia, ďalej je povolený aj predaj nepotravinárskeho tovaru,
zakazuje sa predaj živých zvierat,
zakazuje sa konzumácia potravín a nápojov na mieste.
Prevádzková doba:

•

Sobota od 6:00 hod. do 12:00 hod.
Streda od 12:00 do 18:00 hod.
Táto zmena bude od stredy – 10.6.2020.
Správca trhoviska zabezpečí:

-

a) regulovaný vstup a výstup z trhoviska,
b) umiestnenie predajných miest tak, aby bol dodržaný jednosmerný pohyb zákazníkov,
c) umiestnenie predajných miest s minimálnou vzdialenosťou 2 m,
d) vstup na trhovisko len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka,
atď.),
e) aplikovanie dezinfekcie na ruky pri vstupe na trhovisko alebo použitia jednorazových rukavíc,
f) zachovávanie odstupov osôb minimálne 2 m,
g) neprekročenie koncentrácie počtu 20 zákazníkov trhoviska v jednom okamihu,
h) na vstupe do trhoviska viditeľné umiestnenie oznamu o povinnosti dodržiavať hygienické
opatrenia uvedené v písm. e) až g) a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu.
• Správcovi trhoviska je vyhradené právo urobiť výber predajcu a určiť presné predajné miesto
predajcovi. V prípade nerešpektovania pokynov správcu trhoviska k umiestneniu predajných
miest, ako aj nedodržania podmienok prevádzky trhoviska je správca trhoviska oprávnený
vykázať predajcu alebo návštevníka z trhoviska.
• Senior klub POHODA – obnovuje činnosť od 1.7.2020 s príslušnými reguláciami ÚVZ SR.
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•

Krízový štáb rozhodol nezorganizovať podujatie „Dni zelá“ v roku 2020, ale až v roku 2021.

Opatrovateľská služba:
•

Opatrovateľky sú povinné používať rúška, ochranné okuliare a dezinfekčné prostriedky v záujme
cieľovej skupiny, nakoľko práve starší obyvatelia sú najviac ohrození. Aby nedošlo k opačnému
efektu a k ochoreniu opatrovateliek pri starostlivosti v domácnostiach, vyzývame seniorov, aby počas
ich návštev si nasadili rúška aj členovia domácnosti.

Rozvoz obedov:
•

Obedy budeme naďalej rozvážať, auto budeme v pravidelných intervaloch priebežne dezinfikovať.
Pracovníci vykonávajúci rozvoz stravy sú povinní používať ochranné pomôcky (rúška, ochranné
okuliare, dezinfekčné prostriedky).

Zdravotné stredisko:
•

Do zariadenia je prísny zákaz vstupu bez rúška.

•

Zamestnanci dezinfikujú všetky kľučky, všetky kontaktné plochy, zábradlia dvakrát denne a
raz za deň aj podlahy. Od letných mesiacov nastane štandardný režim prevádzky pri dodržovaní
všetkých hygienických podmienok.

•

V nočných hodinách sú priestory ZS dezinfikované germicídnymi žiaričmi.

Detské ihriská:
•

Dňa 5.5.2020 bolo vydané opatrenie č. OLP/3795/2020 ÚVZ SR, kde sú uvedené prísne hygienické
opatrenia v súvislosti s prevádzkovaním detských ihrísk. Od pondelka – 18. mája - otvárame všetky
detské ihriská, prevádzkovateľ každodenne pred otvorením priestor uprace, piesok prehrabe
a vydezinfikuje dotykové plochy jednotlivých herných zostáv. DHZ raz týždenne preleje pieskovisko
pitnou vodou.

Mestský úrad Stupava, stavebný úrad, VPS, VaK:
•

Z dôvodu zabezpečenia dodržiavania epidemiologických opatrení ÚVZ SR je vstup do
priestorov Mestského úradu povolený iba v sprievode zamestnanca mestského úradu, stránky
majú k dispozícii vo vstupnej chodbe telefón, ktorým si privolajú príslušného referenta. Pri
vstupe do budovy sú povinní mať ochranné rúška a použiť dezinfekciu rúk.

•

Od 1.6.2020 sú upravené úradné hodiny Mestského úradu v Stupave:

•

Podateľňa mesta Stupava:
Pondelok: 07:00 – 16:30

•

Utorok:

07:00 – 15:00

Streda:

08:00 – 17:30

Štvrtok:

07:00 – 14:30

Piatok:

07:00 – 12:00

Úradné hodiny Mestského úradu okrem Stavebného úradu:
Pondelok: 07:00 – 12:00

13:00 – 16:30

Utorok:

nestránkový deň

Streda:

08:00 – 12:00

13:00 – 17:30
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Štvrtok:

nestránkový deň

Piatok:
•

07:00 – 12:00

Úradné hodiny stavebný úrad:
Pondelok:

08:00 – 12:00

Utorok:

nestránkový deň

Streda:

13:00 – 17:00

Štvrtok:

nestránkový deň

Piatok:

nestránkový deň

Stavebný úrad bude otvorený pre klientov (účastníkov konania). Pre zachovanie bezpečnosti
klientov a pracovníkov a plynulosť vybavovania záležitostí je potrebné si vopred dohodnúť
termín na telefónnych číslach alebo mailom.
•

S účinnosťou od 2.6.2020 sú povolené sobášne obrady pri dodržaní nasledovných podmienok
(opatrenie ÚVZ SR č. OLP/4592/2020):
-vstup a pobyt na matričnom úrade umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami,
-pri vchode na matričný úrad aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové
rukavice,
-zabezpečiť sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami
musí ostať vždy jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné
v radoch alternovať,
-dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu),
nepodávať si ruky,
-vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh
a predmetov.
- Meriame teploty zamestnancom každé ráno po príchode do práce v uvedených organizáciách,
zamestnanci dostanú ochranné rúško.

•

Zamestnanec Mestského úradu má právo nevybaviť občana s príznakmi ochorenia. Má právo
vzdialiť sa od neho, resp. opustiť miestnosť, ak ju nebude chcieť dobrovoľne opustiť občan s
príznakmi.

VPS:
•

Zamestnanci vykonávajúci zber komunálneho odpadu budú postupovať podľa nariadenia č.
OLP/4592/2020 ÚVZ SR.

•

Zberný dvor bude prevádzkovaný od 4.5.2020 v normálnom režime, t. j. v pondelok až piatok od 7,00
- do 15,30 hod. s obedňajšou prestávkou od 11,30 – do 12,30 hod. Bude otvorený aj v sobotu a to od
9,00 – do 14,00 hod. bez obedňajšej prestávky. Ochranné rúška a rukavice sú pre návštevníkov
povinné.

•

Dom smútku – správa cintorína od 2.6.2020 bude vykonávať občianske pohrebné obrady pri
dodržaní podmienok uvedených v opatrení ÚVZ SR č. OLP/4592/2020, napr.:
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-vstup a pobyt v priestoroch pohrebného obradu umožniť len s prekrytými hornými dýchacími
cestami,
-zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti),
-nepodávať si ruky,
- -tam, kde je možné, prednostne usporadúvať pohrebné obrady v exteriéroch.
Mestská polícia:
•

Zamestnanci povinne nosia rúška, rukavice a ochranné okuliare, pri kontakte s osobami aj
polomasky,

•

V prípade predvedenia podozrivého zakaždým dezinfikovať služobné auto.

Domov sociálnych služieb
•

S účinnosťou od 3.júna 2020 sa umožňuje poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008
Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a to za podmienok a v intervaloch určených
Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR v Pláne uvoľňovania opatrení v sociálnych službách
v súvislosti s ochorením COVID-19.

Členovia krízového štábu:
Mgr. Peter Novisedlák, MBA

.............................................

Ing. Daniela Vašinová

..............................................

Robert Bubnič

..............................................

Mgr. Marian Závodný

...............................................

Ing. Malvína Tóthová

...............................................

Milan Válek

...............................................

V Stupave, dňa 4.6.2020
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