Zápisnica
zo zasadnutia Krízového štábu obce Liptovská Teplička
11.11.2021
Dňa 11. novembra 2021 o 10.00 hod. bol starostom obce Liptovská Teplička Mgr. Slavomírom
Kopáčom zvolaný Krízový štáb obce Liptovská Teplička (ďalej len KŠ), v súvislosti s návrhom
opatrení v rámci zabráneniu rozšírenia ochorenia COVID-19.
KŠ na svojom zasadnutí dňa 11.11.2021 o 14.00 hod. prijal ďalšie opatrenia na predchádzanie
vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 reagujúc na zhoršujúcu sa epidemiologickú
situáciu.
Obec Liptovská Teplička má jedno z dvoch ohnísk nákazy v Popradskom okrese a to v lokalite
Kufajka. Starosta obce oboznámil členov krízového štábu so situáciou v obci a s doposiaľ prijatými
opatreniami.
Následne riaditeľka ZŠ s MŠ v Liptovskej Tepličke Mgr. Anna Sakmáryová detailne popísala
epidemiologickú situáciu v škole a škôlke a tiež uviedla všetky opatrenia prijaté v súvislosti s touto
situáciou. Všetky prijaté opatrenia sú v súlade s metodickými pokynmi na celoštátnej úrovni a tiež
v súlade s karanténnymi opatreniami prijatými Ministerstvom školstva SR ako aj
pokynmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Úlohy:

•

Budú opakovane vyzývaní občania a návštevníci obce Liptovská Teplička, aby dôsledne
dodržiavali Vyhlášky úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s prijatými
opatreniami pri ohrození verejného zdravia na ochorenie COVID-19,
Zodpovední:

•
•

zamestnanci OcÚ

Termín: odteraz priebežne

Obec zverejní v obecnom rozhlase, obecnej TV ako aj na webových stránkach obce pokyny
a poučenie pre osoby v prípade výskytu ochorenia COVID-19.
ZŠ s MŠ Štefana Náhalku v Liptovskej Tepličke zverejní poučenie na webových stránkach obce
a zabezpečí písomnú informáciu pre rodičov žiakov.

POUČENIE:
a)
zostať' v domácej karanténe
b)
sledovať' svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov:
horúčka, kašeľ', bolesti hrdla, dýchavičnosť') a v prípade objavenia sa príznakov bez
meškania telefonicky kontaktovať' ošetrujúceho lekára a zdrav. záchrannú službu
c)
podrobiť' sa odberu vzoriek biologického materiálu
d)
objednať' sa na odber na www.korona.gov.sk
e)
zdržať' sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových
alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských
aktivít v mieste izolácie)
f)
zdržať' sa cestovania
g)
zdržať' sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem
h)
zdržať' sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť' miesto izolácie alebo
prijímať' v mieste izolácie vnímavé osoby

Pacient môže v nasledovných indikovaných prípadoch opustiť' karanténu v domácom prostredí na
nevyhnutne dlhý čas spojený s:
- nevyhnutným zubným ošetrením,
- nevyhnutným gynekologickým ošetrením,
- nevyhnutnej kontrole indikovanej lekárom pri zlomenine alebo po operačnom zákroku,
- podaním nevyhnutnej plánovanej alebo akútnej liečby na špecializovanom pracovisku (napr.
onkologická liečba),
- za účelom odberu biologického materiálu na mobilné odberové miesto (MOM), kde sa
preukáže SMS, e-mailom, ktorými bol pozvaný na odber klinickej vzorky.
Zodpovední:



Termín: odteraz priebežne
odteraz priebežne

Obec zabezpečí monitoring v súvislosti s osobami pozitívnymi na COVID -19 v obci Liptovská
Teplička.
Zodpovední:



zamestnanci OcÚ
zamestnanci ZŠ s MŠ

zamestnanci OcÚ (TSP, MOPS)

Termín: odteraz priebežne

Obec bude aktívne spolupracovať so ZŠ s MŠ Štefana Náhalku v Liptovskej Tepličke pri
zisťovaní pozitívnych prípadov žiakov a tiež pri prijatí účinných opatrení v prípade zistenia
pozitivity.
Zodpovední:

zamestnanci OcÚ
zamestnanci ZŠ s MŠ

Termín: odteraz priebežne
odteraz priebežne

Ďalšie zasadnutie Krízového štábu obce Liptovská Teplička bude zvolané podľa potreby a
ďalších dostupných informácií.

LT-S2021/574-001
Mgr. Slavomír Kopáč
Predseda KŠ a starosta obce

