
Zápis z jednání Krizového štábu městské části Praha 8 

 

Datum a čas: 14. 10. 2020, 10.30 hod. (svolání 12. 10. 2020, 16.53 hod.) 

Důvod svolání: EPIDEMIOLOGICKÉ OPATŘENÍ 

Místo:  Obřadní síň, Zenklova 1/35, první patro 

Opatření:  dezinfekce rukou při vstupu, rozestupy min 2m, použití respirátorů FFP2 

Přítomni:  Ondřej Gros, Jiří Vítek, Mgr. Vladimíra Ludková, Mgr. Tomáš Tatranský, Mgr. Martin 
Cibulka, Radomír Nepil, JUDr. Josef Rambousek, Mgr. Lucie Bogdanová, Mgr. Zuzana 
Holíková, Mgr. Petr Svoboda, Bc. Josef Slobodník, Bc. David Straka, Mgr. Martin Šálek 

 MČ Praha Dolní Chabry - Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, JUDr. Milan Golas 

MČ Praha  Březiněves – Petr Petrášek 

Omluveni:  MČ Ďáblice 

 

1. úvod 

- informace k tématu „EPIDEMIOLOGICKÉ OPATŘENÍ“ 
- seznámení s aktuální situací na území Prahy 8 

 
2. body jednání 

- krizové řízení  
aktuální informace o činnosti OBKŘ 
dezinfekce objektů (ÚMČ, školská zařízení, soc. zařízení a zdravotnická zařízení) 
dezinfekci venkovních prvků se aktuálně zaměřuje na venkovní prvky MŠ a workout hřiště  
ochranné prostředky vydáváme i mimo organizace zřízených městskou částí (např. 
klokánek, linka bezpečí a další) 
výdeji dezinfekce obyvatelům 
balíček pro zaměstnance městské části (ochranné pomůcky, vitamíny, dezinfekce) 
  

- školství  
informace o aktuálním stavu a nařízení  
školská zařízení pro zaměstnance IZS MŠ Mazurská a ZŠ Bohumila Hrabala  
postup umístění dětí (Zaměstnavatel –˃ MHMP –˃ MČ –˃ ZŠ/MŠ) 
mateřské školky (jesle) i nadále zůstávají otevřené (dotaz na MČ 1-22/ 19 -stejný postup) 
kuchyně ZŠ a MŠ dále fungují 
v případě výskytu onemocnění Covid19 se řídíme nařízením hygienické stanice  
 

- Sociální služby 
aktuální informace  
sociální zařízení / zákaz návštěv 
linky pro seniory - funguje aktuálně jedna 
v případě potřeby mohou být okamžitě zprovozněny další linky pro seniory 
seznam kontaktů uveřejněn na webu www.praha8.cz a měsíčníku Osmička 
Gerontologické centrum – opatření  

 
- Modré zóny 



vypnutí modrých zón - parkování v případě pomoci rodinným příslušníkům  
Pověřit Bc. Martina Jedličku – dotaz na MHMP  
 
 

- vyvolávací systém  
informace k aktuálnímu systému / v případě zásahu do systému hrozí riziko vyřazení 
přenastavení systému na aktuální potřeby - hromadění osob u okének bez vyvolávacího 
systému 
posunutí kiosku ke vchodu, vyvolávací tabule čitelná z venkovních prostor  
další konzultace s ICT 
 

- ÚMČ Praha 8 
aktuální informace – Covid19 
z důvodu snížení rizika bude ÚMČ Praha 8 v pátek 16.10.2020 zcela uzavřen 
opatření spojená s minimalizováním osobních kontaktů na pracovišti 
kontrola Hygienické stanice hl. m. Prahy – nebyly shledány žádné nedostatky   
dodržování vládních opatření a doporučení MHMP   
OBKŘ zajistí pravidelnou dezinfekci a ochranné pomůcky pro zaměstnance ÚMČ 

 
3. diskuse 

- online komunikace / zajištění technické podpory pro OZS a OSV 
- dotaz na MHMP nákup hardware k zajištění online komunikace z účtu Covid 
- Chabry – zajištění dezinfekce / v případě potřeby kontaktujte p. Vítek a p. Straka 

 
4. ukončení jednání  

- ukončení 11.14 

 

Předseda: Ondřej Gros 

Zapsal: Bc. David Straka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nebyl pořízen zvukový záznam 


