Zápis
ze zasedání stálé pracovní skupiny Krizového štábu MČ Praha 10, konané dne 25. 3. 2020

od 8:00 hod. formou videokonference
Přítomni: Renata Chmelová (starostka MČ), Ing. Jana Komrsková (1. místo staro stká MČ),
Ing. arch. Martin Valovič (místostarosta MČ), Ing. Petr Beneš (místostarosta MČ), Bc. Pavel Petřík
(vedoucí odboru sociálního), Bc. Karolina Gôtzová (pověřena zastupováním vedoucí odboru
hospodářské správy), Bc. Tomáš Kuběna (referent BOZP), Bc. Linda Zákorová (odborová organizace),
JUDr. Jana Hatalová MBA (pověřena výkonem činností tajemníka ÚMČ), Bc. Miloš Jurča (vedoucí
oddělení bezpečnostního managementu), Mgr. Martin Bahenský (vedoucí oddělení sekretariátu
starostky), Mgr. Michal Kočí (uvolněný člen rady MČ), Bc. Jan Hamrník (vedoucí oddělení tiskového),
Ing. Marek Šuran (tajemník krizového štábu).
-

-

-

Během včerejšího krizového štábu obdržela paní starostka informaci o tom, že rodinný
příslušník jednoho ze zaměstnanců ÚMČ je pozitivně testovaný. Neprodleně paní starostka a
tajemník KŠ telefonovali na hygienickou stanici pro Prahu 10. Ti sdělili, že dokud nebude u
zaměstnance pozitivní test, tak nevyhlašují povinnou karanténu. Byly vytipovány osoby, které
s ním byly v kontaktu a těm byla doporučena preventivní karanténa. Jedná se o 13 osob, které
tajemnice ÚMČ obvolala a sdělila jim, aby byly doma. Všichni souhlasili a od dnešního dne jsou
doma v preventivní karanténě. Potencionálně nakažený zaměstnanec dnes půjde na mobilní
odběr.
Pan místostarosta Beneš dostal nabídku na dezinfekci prostoru formou aerosolu.
Paní starostka zjistí od kolegů senátorů, kteří jsou doktory medicíny, která forma dezinfekce
(aerosol aj.) je účinná. Tajemník KŠ zjistí stejné informace na hygienické stanici hl. m. Prahy.
Pan místostarosta Valovič upozornil, aby byli zaměstnanci upozorněni, že se jedná o
preventivní opatření.
Paní místostarostka Komrsková souhlasí s panem Valovičem a doporučila, aby informace o
preventivní dezinfekci šla s alespoň dvoudenním předstihem všem zaměstnancům do e-mailu.
Paní starostka navrhla, aby oddělení bezpečnostního managementu pracovalo odděleně, tak
aby byl eliminován případný výpadek některých členů a bylo oddělení akceschopné.

Zasedání stálé pracovní skupiny Krizového štábu MČ Praha 10 bylo ukončeno v 8:30.

V Praze dne 25. 3. 2020

Zapsal:

Ing. Marek Šuran
tajemník Krizového štábu MČ Praha 10

Schválila:

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