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ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Krízového štábu obce Šamudovce, konaného dňa 22.2.2021 
v priestoroch obecného úradu. 
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 

Zasadnutie Krízového štábu obce Šamudovce (ďalej len KŠO) otvoril a viedol 
Emil Ircha, starosta obce a predseda KŠO. 

Informoval, že zasadnutie KŠO zvolal v súvislosti s listom Regionálnej 

hygieničky MUDr. Janky Staškovej, ktorý usmerňuje postup pri nástupe žiakov do 

základných a materských škôl. 

Samotné vyjadrenie regionálnej hygieničky je naklonené otvoreniu Základnej 

školy Šamudovce v termíne od 1.3.2021. 

Z dôvodu zabezpečenia opatrení potrebných pre uvedenie do prevádzky 

Základnej školy Šamudovce členovia KŠO v obci Šamudovce prijímajú 

v súlade s nariadeniami a odporúčaniami ÚVZ SR  a vlády SR tieto opatrenia: 

  Zamestnanci ZŠ v Šamudovciach budú vyrozumení o povinnosti 

mať pri nástupe do školy dňa 1.3.2021 platný test na COVID 19, 

prípadne potvrdenie o prekonaní pandémie. 

  Do školy môžu nastúpiť len žiaci, ktorých aspoň jeden z rodičov sa 
preukáže aktuálnym negatívnym testom na COVID-19, nie starším 
ako sedem dní. 

  V prípade iného rozhodnutia RÚVZ upraviť podmienky nástupu-
nenastupu žiakov do školy v súlade s epidemiologickou situáciou 
a pokynmi hlavnej hygieničky, prípadne vlády SR. 

  Po nástupe žiakov do školy platí v ZŠ vykonávanie ranného filtra 

žiakov – meranie telesnej teploty, dezinfekcie rúk a dodržiavanie 

prekrytia horných dýchacích ciest počas celého vyučovacieho 

procesu.  

  Platí povinnosť pravidelného pretestovania rodičov žiakov ZŠ 

v stanovenej periodicite vzhľadom na aktuálnu pandémicku situáciu 

v termíne každých sedem dní. 

  Umožniť občanom obce a rodičom žiakov navštevujúcich ZŠ 

testovanie antigénovým testom na COVID 19 v termíne 28.2.2021 

od 8,00 hod. do 18,00 hod. 

  Naďalej platí zmena úradných hodín na Obecnom úrade   

a v Komunitnom centre:   

Pondelok, Utorok, Piatok:   Pre verejnosť: 8,00 – 12,00 hod. 
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Streda: Pre verejnosť: 8,00 – 12,00 hod, 14,00 -  17,00 hod. 

  Naďalej platí návšteva klientov na obecnom úrade len 

v nevyhnutných prípadoch a uprednostnenie  telefonického a e-

mailového kontaktu. t.č. 6424180, e-mail 

podatelna@obecsamudovce.sk, starosta@obecsamudovce.sk. 

 Naďalej platí návšteva klientov v Komunitnom centre v obci len 

v nevyhnutých prípadoch a uprednostnenie telefonického a e-

mailového kontaktu. T.č. 0902 905 705 , e-mail 

kc.samudovce@centrum.sk 

 Naďalej platí vstup do verejných budov len po jednej osobe 

s prekrytím horných dýchacích ciest. Pred vstupom do budovy 

Obecného úradu a KC podrobenie sa merania telesnej teploty       

a dezinfekcie rúk. 

  Naďalej platí nosenie rúšok je pre obyvateľov povinné v obciach 

nielen v interiéri, ale aj v exteriéri. 

  Naďalej platí v predajni Potravín Anna Berešová dodržiavanie 

obmedzenia vstupu – 1 osoba na 15 m2 s prekrytím horných 

dýchacích ciest, použitie dezinfekcie rúk, minimálne zdržiavanie sa 

v priestoroch predajne. Odporúča sa zákazníkom zabezpečenie 

nákupov  tak, aby  sa  minimalizovali návštevy  obchodu .  

  Naďalej platí obmedzenie zhromažďovania sa osôb  v skupinách na 

verejných priestranstvách v obci. 

  Naďalej platí na autobusových zastávkach  dodržiavanie odstupov  

medzi osobami minimálne 2 metre. 

  Naďalej platí zrušenie všetkých kultúrnych, spoločenských a 
športových podujatí.  
Krízový štáb v obci rozhodol, že obec nebude poskytovať obecné 
priestory na verejné a súkromné podujatia. 
 

Opatrenia a odporúčania KŠO špecifikujú osobitosti v našej obci popri trvale 

platných nariadeniach a pokynoch ÚVZ. V prípade zistenia nových závažných 

okolností KŠO bezodkladne zasadne a prijme ďalšie opatrenia. 

 Na základe požiadavky KŠO starosta obce zabezpečí informovanosť 

kompetentných o prijatých opatreniach a odporúčaniach obce na úseku 

predchádzania šírenia ochorenia COVID-19. 

 

Prítomní na zasadnutí KŠO ich berú na vedomie. 

Na záver starosta obce a predseda KŠO poďakoval všetkým prítomným za účasť. 

Šamudovce, 22.2.2021 

 

                    Emil Ircha     

                                                       predseda KŠO 
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