Zápis z 2. mimořádného jednání krizového štábu
obce s rozšířenou působností Chomutov
V Chomutově dne: 17.3 2020
Č. j. 2/ 2020 – KŠ ORP
Počet stran: 4

Datum konání: 20. března 2020
Čas zahájení 13 : 00 hod.
Místo konání: Magistrát města Chomutova

Program:
1. Úvod
2. Informace a opatření k výskytu nového koronaviru
3. Různé

Účast: JUDr. Marek Hrabáč
David Dinda
Mgr. Milan Märc
Ing. Robert Plechatý
Plk. Ing. Petr Klíma
Plk. Mgr. Radek Houška
Ing. Bc. Stanislav Hájek
Mgr. Tomáš Douda
MUDr. Zdeňka Trmalová
MUDr. Michal Zeman
Denisa Špeilová
Kpt. Bc. Martin Přibyl
Ing. Zuzana Šťastná

Zasedání zahájil primátor města Chomutova, který uvítal přítomné a seznámil je s obsahem mimořádného
jednání.
MUDr. Trmalová, vedoucí protiepidemického oddělení, pracoviště Chomutov:
-

V současné době máme již 2 pacienty s onemocněním Covid 19, oba jsou z Chomutova
Odběry jsou prováděny průběžně podle potřeby hygieniků

MUDr. Michal Zeman – náměstek nemocnice Chomutov
-

-

Na dotaz zda dezinfikovat silnice a zastávky MHD odpověděl, že je nedostatek dezinfekčních
prostředků a v tomto případě to nemá ani moc význam, protože Covid 19 je přenosný hlavně
vzduchem, k tomuto názoru se připojila i MUDr. Trmalová
V nemocnici již je dostatek roušek, nové nepožadují, potřebují však respirátory, protože jsou výrazně
účinnější
V nemocnici vzniklo nové odběrové místo, funguje na doporučení hygieniků
Od příštího týdne bude v nemocnici otevřeno infekční oddělení
Nemocnice se potýká s výrazným nedostatkem dezinfekcí, v průběhu jednání pověřil primátor
tajemníka MMCh zajištěním nákupu dezinfekcí, jak pro nemocnici, tak pro budovy magistrátu

Ing. Robert Plechatý – tajemník magistrátu
-

V průběhu jednání kontaktoval výrobce dezinfekcí a zajistil je, následně vyslal řidiče pro tyto výrobky
Magistrát je rozdělen na dvě směny – směna A je na pracovišti v pondělí a úterý, směna B ve středu a
čtvrtek, jinak pracují z domova
Bude realizována postupná distribuce OOP pro praktické lékaře a lékárníky
Vznesl požadavek na tajemníka KŠ, zda by nemohl zařídit jednotné informace z krajských institucí
směrem k ORP Chomutov, protože tyto chodí různými cestami různým lidem a pak je těžké
zkoordinovat činnost v rámci své působnosti

JUDr. Marek Hrabáč - primátor
-

V rámci ORP bude poskytována psychologická pomoc obyvatelstvu
Respirátory a roušky dovezené z Číny budou v průběhu příštího týdne distribuovány na kraje a odtud
na jednotlivá ORP
Podle potřeby se zajistí distribuce ochranných roušek i na organizace zřízené městem
Poděkoval tajemníkovi magistrátu za zajištění nákupu dezinfekčních prostředků

Mgr. Tomáš Douda – ředitel městské policie
-

Městská policie má jen 30 respirátorů, nejméně 20 jich však chybí, rovněž chybí ochranné brýle
Strážníci spolupracují s nemocničním personálem u odběrového stanu
V rámci města Chomutova se již nepoužívají rozhlasové vozy, protože informací je ve sdělovacích
prostředcích velké množství

Plk. Mgr. Radek Houška – Policie ČR
-

Příslušníci mají dostatečné materiální vybavení pro zvládnutí své činnosti, nepožadují žádné další
vybavení

-

Distribuci ochranných prostředků a dezinfekcí zajišťuje MV ČR

Plk. Ing. Petr Klíma, ředitel HZS ÚK, územní odbor Chomutov
-

V současné době mají dostatečné množství respirátorů a dezinfekčních prostředků, jsou rovněž jako
policie zásobováni cestou MV ČR

Ing. Bc. Stanislav Hájek – tajemník KŠ
-

Dnes a v pondělí do 16:00 budou vydávány ochranné prostředky jednotlivým obcím podle seznamu

Závěr: KŠ odsouhlasil seznam vydávaných prostředků

Další jednání se uskuteční dne 24. 3. 2020 v 13:00 hodin v objektu Magistrátu města Chomutova.
Závěr: krizový štáb bere informace na vědomí
Jednání krizového štábu ORP ukončil primátor města ve 14:15 hod.

----------------------------------------Předseda bezpečnostní rady
JUDr. Marek Hrabáč
Primátor

-----------------------------------tajemník bezpečnostní rady
Ing. Bc. Stanislav Hájek

