Zápis
zo zasadnutia Krízového štábu obce Terany, konaného dňa 13. marca 2020 od 14.00 hod.
v kancelárii obecného úradu v Teranoch
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Krízový štáb na svojom zasadnutí prijal nasledovné rozhodnutie z ktorého vyplývajú
jednotlivé opatrenia:
1. V zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 9.3. 2020 je každá osoba, ktorá
sa od 10.3.2020 vrátila z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej
islamskej republiky a Talianskej republiky povinná nahlásiť túto skutočnosť svojmu obvodnému
lekárovi, alebo pediatrovi a počas 14 dní zotrvať v izolácii v domácom prostredí spolu s osobami, s
ktorými žije v spoločnej domácnosti.
Termín: od 13.3. 2020 do odvolania

Zodpovední: dotknuté osoby

2. Rodičia detí, ktorí sa vrátili z krajín a oblastí s výskytom COVID – 19 (predovšetkým Talianska
republika, Rakúska republika, Česká republika a iné) sú povinní riaditeľovi školy, alebo školského
zariadenia po ukončení izolácie predložiť doklad o ukončení PN, alebo OČR, prípadne potvrdenie
od obvodného lekára a pediatra o bezinfekčnosti.
Termín: od 1.4. 2020 do odvolania

Zodpovední: dotknutí rodičia

3. Materská škola zruší Deň otvorených dverí pred zápisom, rodičov budú informovať a svoju školu
budú prezentovať prostredníctvom letákov v tlačenej a elektronickej podobe na webovej stránke
obce , prípadne prostredníctvom sociálnych sietí.
Termín: od 13.3. 2020 do odvolania

Zodpovedná: riaditeľka MŠ

4. Obyvateľov obce upozorniť a oboznámiť s rozhodnutiami Úradu verejného zdravotníctva SR,
usmernením Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR a iných orgánov štátnej správy, prípadne
samosprávy, aj so sankciami, ktoré z ich nedodržiavania vyplývajú a to prostredníctvom vývesnej
tabule obce, stránky www.obecterany.sk, rozhlasovej relácie. Prostredníctvom týchto informačných
kanálov budú obyvatelia obce informovaní aj o záveroch zasadnutia Krízového štábu obce a aj o
prípadných zmenách v termínoch a zmenách opatrení.
Termín: bezodkladne

Zodpovedná: starostka obce

5. Krízový štáb obce odporúča obyvateľom obce z hľadiska čo najväčšej imunity a prevencie
zabezpečiť dostatočný príjem tekutín, zdravé stravovanie s dostatočným množstvom vitamínov a
minerálov v ovocí, zelenine, prípadne vitamínové a výživové doplnky, prevenciu spočívajúcu v
častom umývaní rúk, dodržiavaní dostatočného odstupu pri komunikácii, dodržiavaní osobnej
hygieny, pohyb na čerstvom vzduchu a zdravý životný štýl. Zároveň Krízový štáb obce Terany
žiada obyvateľov , aby obmedzili cestovanie do lokalít – miest a obcí v rámci Slovenskej republiky,
kde bol potvrdený výskyt COVID – 19.
Termín: bezodkladne

Zodpovední: odporučenie obyvateľom

6. Fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám sa zakazuje v
zmysle Rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a v zmysle rozhodnutia Krízového štábu
obce organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej
povahy.
Obecný úrad zabezpečí informovanosť a dodržiavanie rozhodnutia zo strany
prevádzkovateľov týchto zariadení a organizátorov podujatí, rozhodnutie Úradu verejného
zdravotníctva SR doručia prevádzkovateľom a organizátorom podujatí v písomnej podobe.

Termín: od 13.3. 2020 do 30.4. 2020

Zodpovední: zamestnanci OcÚ
riaditeľ OO PZ Krupina

7.Obec Terany uzatvára zasadacie miestnosti a iné svoje priestory a zariadenia pre všetky
stretnutia a podujatia záujmových a spoločenských organizácií, tieto budú o uzatvorení priestorov
včas informované.
Termín: od 13.3. 2020 do odvolania

Zodpovedná: starostka obce + kult.
komisia

8. Krízový štáb obce ukladá všetkým zamestnávateľom – fyzickým osobám,fyzickým osobám –
podnikateľom a právnickým osobám na území obce Terany informovať krízový štáb o zahraničných
služobných cestách svojich zamestnancov a vedení spoločností a zdržať sa, prípadne maximálne
obmedziť zahraničné služobné cesty do štátov a oblastí s výskytom COVID–19. Zároveň žiadame
zamestnávateľov informovať krízový štáb o prijatých opatreniach vo svojich podnikoch na
elimináciu rizika šírenia COVID-19.
Termín: od 13.3. 2020 do odvolania

Zodpovední: zamestnávatelia

9. Krízový štáb obce žiada obyvateľov, aby v maximálne možnej miere komunikovali s úradmi
elektronicky, telefonicky a dane a poplatky uhrádzali bezhotovostne bankovým prevodom. V
prípade platby hotovosťou žiadame daňovníkov, aby platby uhrádzali do pokladne obce v mesiaci
máj a to od 1.5. do 31.5.2020, dokedy je termín na úhradu 1. splátky dane z nehnuteľností a
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Obec Terany zriadi osobitný priestor a
vytvorí centrum prvého kontaktu na prijímanie a vydávanie listín a dokladov / na chodbe pred
kanceláriou úradu /.
Termín: od 13.3. 2020

Zodpovední: ekonomické oddelenie,
sekretariát

10. Krízový štáb obce Terany žiada prevádzkovateľov pohrebných služieb a vykonávateľov
cirkevných a občianskych pohrebných obradov o zmenu spôsobu vyjadrenia sústrasti úklonom
hlavy a zabezpečenie potrebných opatrení v súvislosti s prevenciou proti COVID – 19.
Termín: od 13.3. 2020 do odvolania

Zodpovední: pohrebné služby,
vykonávatelia obradov

Krízový štáb bude opätovne zvolaný v prípade akejkoľvek zmeny epidemiologickej situácie v
Slovenskej republike, Banskobystrickom kraji, v okrese a obci Terany, najneskôr však do 25.3.
2020. V prípade prijatia nových nariadení a usmernení zo strany vyšších orgánov krízového
riadenia sa tieto vzťahujú automaticky aj na opatrenia v obci Terany.

Mgr. Iveta Gajdošová v.r.
starostka obce
predseda Krízového štábu obce

