Zápis z 3. mimořádného jednání krizového štábu
obce s rozšířenou působností Chomutov
V Chomutově dne: 24. 3 2020
Č. j. 3/ 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
Mjr. Ing. Alexandr Hostin – HZS
Plk. Mgr. Radek Houška – PČR
Ing. Bc. Stanislav Hájek
Mgr. Tomáš Douda - ředitel MěPo
MUDr. Zdeňka Trmalová - vedoucí protiepidemického oddělení, pracoviště Chomutov
MUDr. Michal Zeman – Krajská zdravotní a.s., nemocnice Chomutov
Denisa Špeilová
Hosté :
Kpt. Bc. Martin Přibyl - PČR
Jaroslav Komínek – DPCHJ
Mgr. Jiří Dostál – Okresní hospodářská komora

Zasedání zahájil primátor města, který uvítal přítomné a dotázal se na počty pacientů a počty testovaných
v rámci Chomutovska.
MUDr. Trmalová, vedoucí protiepidemického oddělení, pracoviště Chomutov:
-

V současné době máme stále 2 pacienty s onemocněním Covid 19
Kontakty současných nemocných byly dohledány a jsou v karanténě
laboratoře nevedou evidenci testovaných po městech, tudíž nelze říci, kolik jich bylo z Chomutova

p. Jaroslav Komínek – DPCHJ
-

DPCHJ zvažuje dvě varianty provozu MHD
• Přejít na prázdninový provoz
• Ponechat stávající provoz, ale zrušit linky 351, 352 a 353
- Jednorázové roušky dostal DPCHJ na měsíc provozu z krajského úřadu, mimo to bavlněné roušky
řidičům šijí příbuzní a občané Chomutova, za což jim vedení firmy děkuje
- V současné době se provádí dezinfekce vozového parku jednak ionizérem a dále výtěrem vnitřku vozů
včetně sedadel, tyčí a madel dezinfekčními roztoky
- Řidiči MHD jsou odděleni od cestující sklem, pro jejich potřebu bylo objednáno 50 ks respirátorů
- Budoucím problémem může být jednostranné zrušení objednávky dezinfekčních prostředků
dodavatelem
V následné diskuzi se všichni přítomní shodli na ponechání současného stavu dopravy a počkat se změnou
jízdních řádů na další vývoj situace. V řešení zůstala otázka zajištění dezinfekce.
Ing. Robert Plechatý – tajemník magistrátu
-

ve skladech magistrátu je momentálně 1900 jednorázových roušek a 150 ks dezinfekce po 500 ml
Doplnění dezinfekčními prostředky nabídla drogerie z Loun
V současné době probíhá distribuce OOP a dezinfekcí pro lékaře přes střediska Správy a údržby silnic,
řeší krajský úřad
Přišla nabídka na výrobu ochranných štítů pro lékaře z Teplic, současná kapacita výroby je cca 3000
ks/den, dokumentace k výrobě poskytnuta dalším firmám, takže je předpoklad zvýšení výroby.
Nabídka předána MUDr. Maškovi.

JUDr. Marek Hrabáč - primátor
-

Pro výpadky v dodávkách je třeba šetřit s dezinfekcí

Mjr. Ing. Alexandr Hostin, velitel stanice HZS ÚK, územní odbor Chomutov
-

Je dostatek roušek a dezinfekcí, respirátory třídy 3 zatím neobdrželi, ty budou dodány včetně brýlí
cestou MVČR
Jednorázových oděvů je rovněž dostatečný počet
Při zásazích se snaží hasiči minimalizovat kontakt s lidmi
V současné době byly upraveny počty výjezdových hasičů pro případ nákazy a její následné karanténě
ve směnách A, B a C z původních 15 na deset, se zbývajícími se počítá jako s rezervou
Denní směna je rozdělena na skupiny A a B
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Plk. Mgr. Radek Houška – Policie ČR
-

OOP a dezinfekce jsou průběžně zajištěny cestou MVČR
Z Vietnamské komunity obdržel územní odbor Chomutov 200 ks látkových roušek

MUDr. Michal Zeman – náměstek nemocnice Chomutov
-

Odběrné místo vzorků bude postupně navyšovat svou kapacitu, provozní doba je od 08:00 do 16:00
hodin, indikace k odběru potvrzuje lékař
Praktičtí lékaři zasílají žádanky na odběr od svých pacientů i přes sociální sítě
Vyhodnocení vzorků bude provádět i soukromá laboratoř, která získá základní informace od všech lidí,
kterým je prováděn odběr
Provoz nemocnice je utlumen na minimum tj. na 30-40 % a připraven na zhoršení situace s Covidem
19 v rámci Chomutovska
Snaha nemocnice o navýšení OOP a štíty, byl vznesen dotaz na představitele Okresní hospodářské
komory, zda někdo nevyrábí či neprovádí jejich distribuci

Mgr. Tomáš Douda – ředitel městské policie
-

Městská policie má stále jen 30 respirátorů, nejméně 20 jich však chybí, rovněž chybí ochranné brýle
Je zapotřebí zajistit i jednorázové ochranné oděvy pro hlídky strážníků
Vzrůstá počet dětí na dětských hřištích, protože rodiče je nedokáží udržet doma

p. David Dinda – náměstek primátora
-

-

vznikla dílna na šití bavlněných roušek, její denní kapacita je cca 1000 roušek
distribuční kanál povede přes tajemníka magistrátu, byly vzneseny požadavky:
• PČR 150 ks/den
• HZS 150 ks/den
• Nemocnice 200 ks/den
• MěPo 200 ks/den
• KHS 100 ks jednorázových roušek/den
Začíná být nedostatek látek pro roušky, je třeba je zajistit
Po městě jsou rozvěšovány plakáty s pokyny pro chování obyvatelstva, aby nedocházelo k přenosu
nákazy. Postupně budou dodány i do vozů MHD a do firem.

Mgr. Milan Märc – náměstek primátora
-

Zařízení pro děti zaměstnanců nemocnice a příslušníků IZS je využíváno, v současné době tam chodí 17
dětí

Ing. Bc. Stanislav Hájek – tajemník KŠ
Upozornil, že dnes začalo platit 124 Usnesení vlády ČR ze dne 23. března 2020 č. 276, o přijetí krizového
opatření, kdy vláda nařizuje zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let, to se nově vztahuje i na
děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce,
krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb.
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Mgr. Milan Märc – náměstek primátora odpověděl, že toto opatření je realizováno v podmínkách
magistrátu už 10 dní a to na dvou zařízeních. V rámci komunikačního šumu se však informace nedostala až
do KŠ.
Mgr. Jiří Dostál – Okresní hospodářská komora, Chomutov

Vznikl web pro firmy a obyvatelstvo, kde získají informace o možnosti nákupu respirátorů, roušek a
dezinfekčních prostředků, probíhá zde i komunikace mezi firmami a je zde snaha řešit ekonomickou
stránku dopadu nouzového stavu na FPO a PO.
Diskuze:
Na dotaz, zda lze upřednostnit vyšetření příslušníků IZS, kteří mají příznaky nákazy tak, aby nedocházelo
k jejímu přenesení a tím k zbytečnému utlumení činnosti těchto jednotek bylo odpovězeno, že ano
Další jednání se uskuteční v pátek 27. 3. 2020 v 13:00 hodin v objektu Magistrátu města Chomutova.
Závěr: krizový štáb bere poskytnuté informace na vědomí
Jednání krizového štábu ORP ukončil primátor města v 15:00 hod.

----------------------------------------Předseda krizového štábu
JUDr. Marek Hrabáč
Primátor

-----------------------------------tajemník krizového štábu
Ing. Bc. Stanislav Hájek
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