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Zápis

ze zasedání Krizového štábu MČ Praha 10, konaného dne 12. 3. 2020 od 8:00 hod.
Přítomni: Dle prezenční listiny.
Paní starostka představila MUDr. Veselou a zeptala se, jak je možné, že neexistuje informování
MČ o výskytu nakažených osob na správním území. O nakažených osobách jsem se dozvěděla

-

z médií.

MUDr. Veselá
Nejednalo se o vaši organizaci, nebyl důvod k informování. Kdyby se jednalo o případ na ÚMČ

-

Praha 10, došlo by ke kontaktování a následném sdělení opatření, které je nezbytné provést.

K dnešnímu dni jsou na území MČ Prahy 10 (včetně Prahy 15) zjištěny další čtyři nakažené

-

osoby (jedná se o dva manželské páry s cestovatelskou anamnézou).

Člen rady MČ Mgr. Michal Kočí se zeptal, jak paní doktorka predikuje další vývoj. Ta sdělila, že

-

dle jejího uvážení, ačkoliv je pouze regionální epidemiolog, se po stech zjištěných případech dá

velice těžko provádět trasování.
-

Aktuálně je značný problém s prováděním odběrů vzorků. Pro celou Prahu jsou vyčleněny
pouze dvě sanitky. Na testy se čeká v rozmezí 3-5 dnů.

-

Na dotaz vedoucího OKP ohledně dalšího vývoje, sdělila paní doktorka, že doporučuje zrušit

kulturní, sportovní a obdobné akce minimálně do konce dubna.

-

Paní starostka se zeptala, jakým způsobem aktuálně postupovat na ÚMČ Praha 10. Paní
doktorka doporučila provádět dezinfekci společných prostor. Postačuje zředěné „SÁVO". Dále
v oblasti hygieny rukou je ideální, pokud jsou toalety vybaveny dezinfekčním mýdlem.

V případě, že není dezinfekční mýdlo k dispozici, postačuje obyčejné či antibakteriální.
-

V případě, že se zaměstnanci vrátili z Itálie, Rakouska, Německa, Španělska a Francie,
doporučuje, aby zůstali doma ve 14ti denní karanténě.

-

Vysvětlila rozdíl mezi ústenkou a respirátorem. Ústenku by měli primárně nosit nakažení nebo
osoby, které pociťují zdravotní potíže. Tak aby chránili zdravé lidi proti nakažení. Respirátor

nosí osoby, které se chtějí ochránit před nakažením. Respirátor i ústenka jsou jednorázové
záležitosti.

-

Doporučila, aby se lidé co nejméně sdružovali, tak aby byla eliminována možnost eventuální

infekce.
-

Paní starostka poděkovala paní doktorce za účast a požádala ji, zda by se mohla účastnit
některých jednání Krizového štábu MČ. Paní doktorka přislíbila, že pokud ji to umožní pracovní

vytížení, ráda se zúčastní.
Školství
-

Vedoucí OŠK informovala, že naplněnost mateřských škol je aktuálně okolo 30 %. Ředitelé
budou průběžně informovat o naplněnosti.

Budova ÚMČ
-

Vedoucí OŠK navrhla, aby byly uzavřeny průchody do 1. a 5. patra. Zejména v jídelně, která se
nachází v 5. patře, se koncentruje značné množství občanů. Tento návrh byl přijat kladně a paní

starostka nařídila, aby byly oba průchody uzavřeny a průchod v 5. patře byl otevřen pouze
v době oběda.
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-

Pověřená vedoucí OHS sdělila, že dvě osoby, kterými byl posílen úklid budovy ÚMČ, se aktuálně

učí trasy úklidu. Budou v průběhu celého dne průběžně uklízet společné prostory (výtahy, kliky,
-

židle, telefony atd.).
Pověřená vedoucí OHS zjistí na jak dlouho má ÚMČ zásoby dezinfekcí a mýdel.

-

Dále bude prováděn zvýšený úklid toalet a provedeny jejich dílčí úpravy (prkénka, dveře).

Ostatní
-

Paní starostka sdělila, že pokud to nebude nezbytně nutné, tak nebude svoláno nejbližší
zastupitelstvo a bude odsunuto do co nejzazšího možného termínu.

-

Paní starostka obdržela podněty závodního výboru, na které odpoví e-mailem.

-

Tajemnice ÚMČ bude každé ráno informovat o aktuálních počtech lidí na práci z domova.

-

Paní starostka osloví opoziční strany s možností informovanosti.

Veřejné akce
-

Paní starostka nařídila zrušit veškeré akce, které se budou konat do konce dubna.

-

K uvážení je poskytování pronájmů v tělocvičnách základních škol.

Přílohy
-

Podněty závodního výboru

V Praze dne 12. 3. 2020

Zapsal:

Ing. Marek Šuran
tajemník Bezpečnostní rady MČ Praha 10

Schválila:
starostka MČ Praha 10
předsedkyně Krizového štábu MČ Praha 10
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