Zápis
ze zasedání Krizového štábu MČ Praha 10, konaného dne 19.10. 2020 od 10:00 hod.
formou videokonference
Přítomni:
Členové Bezpečnostní rady MČ Praha 10: Renata Chmelová (starostka MČ), Ing. Jana Komrsková
(1. místostarostka MČ), Mgr. Michal Kočí (člen rady MČ), JUDr. Jana Hatalová MBA (tajemnice ÚMČ),
plk. Mgr. Renáta Havlíková (ředitelka OŘ PČR Praha IV), Ing. Michal Řidl (ředitel OŘ MP Praha 10),
npor. Mgr. Pavel Vojtík (velitel HS č. 5 - Strašnice, HZS hl. m. Prahy), Ing. Marek Šuran (tajemník
krizového štábu).

Členové stálé pracovní skupiny Krizového štábu MČ Praha 10: Bc. Jan Hamrník (vedoucí oddělení
tiskového), Mgr. Tomáš Urbánek (vedoucí odboru hospodářské správy), Mgr. Martin Bahenský
(vedoucí oddělení sekretariátu starostky), Bc. Pavel Petřík (vedoucí odboru sociálního), Mgr. Bc. Jana
Vinterová (vedoucí odboru školství), MgA. David Kašpar (místostarosta MČ), Ing. arch. Martin Valovič
(místostarosta MČ), Bc. Linda Zákorová (odborová organizace), doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D.
(člen rady MČ), Mgr. Václav Vlček (vedoucí SPS krizového štábu).
Přizvaní hosté:
MUDr. Václav Ptáček (ředitel LDN Vršovice), Eva Lexová (ředitelka CSOP), Mgr. Jaroslav Vrtiška (ředitel
Školní jídelny Praha 10).

Renata Chmelová (starostka MČ)
-

Přivítala přítomné členy krizového štábu a přizvané hosty.

plk. Mgr. Renáta Havlíková (PČR)
-

Aktuálně je 19 policistů pozitivních a dalších 28 v karanténě.
Provádíme pravidelné kontroly nad dodržováním opatření, taktéž kontroly uzavřenosti
restaurací. Celkově provádíme cca 300 kontrol denně.
Provádíme pravidelný dohled u ÚP, kde se hromadí velké množství osob. Společně s městskou

policií zde máme každou hodinu kontrolní bod.

Ing. Michal Řidl (MP)
-

K dnešnímu dni máme pouze 2 strážníky v karanténě.
Kontrolujeme dodržování nošení roušek, nově také na zastávkách MHD.
Taktéž kontrolujeme zákaz pití alkoholu na veřejnosti.
Požívání alkoholu v okolí večerek na Vršovické ulici je řešeno v souvislosti s aktuálně vydaným
opatřením, které zakazuje pití alkoholu kdekoliv na veřejnosti.

npor. Mgr. Pavel Vojtík (HZS)
Aktuálně máme 3 příslušníky pozitivní.
Od středy budou 2 týmy zdravotníků pomáhat s odběry vzorků.
Budeme Armádě ČR pomáhat se stavbou nemocnice v Letňanech.

V 10:20 opustili jednání krizového štábu zástupci složek IZS.
JUDr. Jana Hatalová MBA (tajemnice ÚMČ Praha 10)
Aktuálně jsou na ÚMČ 2 pozitivní osoby a 1 v karanténě.
Renata Chmelová (starostka MČ)
Oznámila změny ve složení odborných skupin SPS Krizového štábu MČ Praha 10.
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Skupina ochranných pomůcek (vedoucí Mgr. Tomáš Urbánek)
-

-

Na základě aktuálních stavů zásob dojde k nákupu respirátorů FFP2 (jednorázově balených),
nitrilových rukavic, ochranných štítů.
Budeme zjišťovat informace o přístroji k provádění testů u zaměstnanců.
Každý den je prováděna dezinfekce jídelny pomocí mlhového rozprašovače.
Ostatní prostory jsou dezinfikovány v pondělí a ve středu, vždy po pracovní době.
Je prováděna pravidelná dezinfekce klik, madel a dalších povrchů, u kterých dochází
k dotýkání.
Probíhá distribuce dezinfekce v malých lahvičkách s rozprašovači.

-

Paní starostka dodala, že nákup ochranných prostředků bude hrazen z„Covidové" dotace
z MHMP.

-

Pan místostarosta Valovič dodal, že pokud by byl zájem, tak je stále možnost nakoupit roušky
s výměnným nano filtrem.

-

Paní 1. místostarostka Komrsková požádala, aby byla před objednáním ochranných prostředků
zaslána výsledná hodnota objednávky.

Bylo přijato následující usnesení: Krizový štáb MČ Praha 10 doporučuje nákup dalších ochranných
prostředků, zejména respirátorů, rukavic a štítů (5 přítomných, 5 PRO, 3 nepřítomni),
Eva Lexová (ředitelka CSOP)
-

MUDr.
-

Uvedla počty pozitivních zaměstnanců a klientů v celém CSOP.
Do 30. 10. jsou uzavřeny všechny dětské skupiny (karanténa zaměstnanců).
Jsou objednány 3 analyzátory pro zjištění přítomnosti viru v provozech CSOP.
Bude probíhat hromadné testování ve všech provozech, tak aby bylo eliminováno šíření
nákazy.

Václav Ptáček (ředitel LDN Vršovice)
Aktuálně máme 4 pozitivní pacienty (kromě jednoho pacienta všichni lehký průběh).
Máme vyčleněné patro pro pozitivní pacienty.
Budeme pořizovat polomasky FFP3 s výměnným filtrem.
Neprovádíme rehabilitace z důvodu nakaženého personálu, který je provádí.

Mgr. Jaroslav Vrtiška (ředitel Školní jídelny Praha 10).
-

K dnešnímu dni máme 1 pozitivního zaměstnance a 1 v karanténě.
I přes uzavřené školy zajišťujeme stravování.
Pravidelně dezinfikujeme kuchyně, měříme zaměstnancům teplotu.

Skupina finanční (vedoucí doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D.)
Aktuální náplní této skupiny je efektivní čerpání „Covidové" dotace z MHMP.
Skupina školství a distanční výuky (vedoucí MgA. David Kašpar)
Reagovali jsme na uzavření škol a zavedení distanční online výuky.
Řešíme dovybavení rodin, kde nemají k dispozici počítač.

Mgr. Bc. Jana Vinterová (vedoucí odboru školství)
Budeme provádět distribuci počítačů, jakmile budou v provozuschopném stavu.
-

Sledujeme situaci v mateřských školách, které zůstaly otevřené.
Řešíme školy pro děti příslušníků IZS a dalších vybraných profesí.
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Skupina péče o zaměstnance (vedoucí JUDr. Jana Hatalová MBA)
V pátek proběhlo jednání této skupiny.
Informovala jsem o všech opatřeních provedených zaměstnavatelem (úřední hodiny, měření
teplot na vrátnicích aj.).
Požádala jsem OHS o dovybavení některých pracovišť dalšími šesti plexiskly.
Provádíme dovybavení některých zaměstnanců notebooky se vzdáleným přístupem.
Zástupce odborové organizace, paní Zákorová neměla žádné podněty.
Skupina pomoci potřebným (vedoucí Mgr. Martin Bahenský)
Zřízena linka pomoci potřebným. Funguje ve stejném režimu jako na jaře (pomoc seniorům
s nákupy, distribuce ochranných prostředků aj.).
Skupina podpory podnikatelů (vedoucí Ing. arch. Martin Valovič)
Sledujeme opatření vlády a ministerstev a budeme na ně reagovat.
Požádali jsme restauratéry, aby se ozvali, jak fungují (přes facebook).
Navrhuji rozšířit nabídku bezplatné inzerce v měsíčníku.
Skupina komunikace (vedoucí Bc. Jan Hamrník)
Provádíme pravidelné informování veřejnosti a děláme tiskové výstupy.
Zaměřujeme se na konkrétní zasažené skupiny obyvatel.

Renata Chmelová (starostka MČ)
-

Oslovili jsme praktické lékaře, zda mají zájem o dezinfekci a roušky.

Předsedkyně krizového štábu poděkovala všem členům za účast. V 11:00 ukončila jednání krizového
štábu.

Přílohy:
Výstup ze zasedání Krizového štábu MČ Praha 10.

V Praze dne 19.10. 2020

Zapsal:

Ing. Marek Šuran
tajemník Krizového štábu MČ Praha 10

Schválila:

Renata Chmelová
starostka MČ Praha 10
předsedkyně Krizového štábu MČ Praha 10
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