Zápis z jednání Krizového štábu městské části Praha 8
Datum a čas:

20. 08. 2020, 09.30 hod. (svolání 18. 08. 2020, 09.42 hod.)

Důvod svolání: EPIDEMIOLOGICKÉ OPATŘENÍ
Místo:

zasedací místnost Starosty, Zenklova 1/35, Praha 8

Přítomni:

Ondřej Gros, Jiří Vítek, Mgr. Vladimíra Ludková, Mgr. Tomáš Tatranský, JUDr. Josef Rambousek,
Mgr. Lucie Bogdanová, Bc. David Straka

1. úvod
-

seznámení s aktuální situací na území Prahy 8

2. sociální služby
-

informace o aktuálním stavu a provozu
informace o opatřeních
aktuální zásoby OP 30+
rapid test hygienická stanice nedoporučuje z důvodu nízké přesnosti výsledku
v případě potřeby prováděny PCR testy
linky pro seniory jsou připraveny pro případ aktivizace
pro případ karantény je připraven volný pokoj
v případě výpadku personálu není aktuálně žádná personální náhrada
JESLE fungují v běžném provozu (na základě doporučení Hyg. Stanice není zajištěna hlídací služba)
CAP funguje na základě objednání, od 1.9. bude v běžném provozu (nutná zvýšená hyg. opatření)
Geronto centru aktuálně zákaz návštěv ve vnitřních prostorách z důvodu opakovaného nedodržování
přijatých opatření ze strany návštěvníků.

3. ÚMČ Praha 8
-

informace o aktuálním stavu a provozu
informace o aktuálních zásobách
žádost o doplnění ústenek do stavu 30+pro zaměstnance ÚMČ
chod ÚMČ od 01.09. bude dle aktuálních vládních nařízení či doporučením MHMP a MZ ČR
zasedání zastupitelstva bude projednáno v klubech zastupitelů
informace o dezinfekci objektů ÚMČ (OBKŘ – ozon)
připravenost ÚMČ v případě zhoršení aktuální situace

4. školství
-

informace o aktuálních zásobách OP / bude zjištěno a předáno na OBKŘ
ZŠ a MŠ informování o výdeji dezinfekce
automatické dávkovače pro MŠ a ZŠ (90ks) /SES zajistí distribuci nejpozději do 26.08.
OP pro učitele (štíty)
rozeslat informace rodičům žáků o opatřeních na ZŠ a MŠ od 01.09.
školám dochází papírové ubrousky na ruce / zajistí na své náklady

5. kultura
-

informace o plánovaných akcí MČ Praha 8 a přijatých opatření

6. odběrové místo Drive-thru
-

informace možnosti zřízení odběrového místa NNB pro testování obyvatel Prahy na Covid 19 v
katastru MČ Praha 8

7. ukončení jednání
-

ukončení 10.12
není pořízen zvukový záznam

Předseda: Ondřej Gros

Zapsal: Bc. David Straka

