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Zápis z jednání Krizového štábu ORP Louny č. 3/2020 ze dne 20.03.2020

Přítomni: Mgr. Pavel Janda, Mgr. Vladimír Antonín Hons, Mgr. et Bc. Milan Rychtařík,
Ing. Renáta Čapková, Michal Ovšonka, Radek Baláš, plk. Ing. Tomáš Hrabovský,
Ing. Romana Krameriusová, Ing. Blanka Sunkovská, Mgr. Iva Vildová,
Ing. Jovanka Zusková, Václav Jelínek

1.

Usnesení č. 11/2020 – „Schválení programu jednání“
Krizový štáb
schvaluje program jednání krizového štábu

2.

Usnesení č. 12/2020 – „Informace z Krizového štábu Ústeckého kraje“
Tajemník krizového štábu ORP informoval o výstupech z videokonferenčního přenosu
jednání Krizového štábu Ústeckého kraje, které proběhlo 18.03.2020:
- byly distribuovány zabavené osobní ochranné prostředky, které se nacházely ve
skladu v Lovosicích
- bude omezena autobusová doprava v nočních hodinách
- bylo zřízeno koordinační centrum dobrovolnické činnosti v Ústeckém kraji – kontakt:
+420 732 893 232, dcul.dobrovolnici@seznam.cz, byla zřízena informační linka pro
občany: +420 475 657 600
- byly poskytnuty informace o činnosti Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje
- bude pozastaven přezkum u obcí ze strany Ústeckého kraje
Krizový štáb
bere na vědomí poskytnuté informace

3.

Usnesení č. 13/2020 – „Dodávky ochranných osobních prostředků ze strany
Ústeckého kraje a jejich další distribuce“
Starosta města informoval o dodávce ochranných osobních prostředků pro obyvatele
ORP Louny a dále pro školské zařízení určené pro děti zaměstnanců složek IZS. Bylo
dodáno celkem: rouška modrá – 3400 ks, rouška DM95 – 350 ks, rouška zelená 150
ks, rouška 3M 8110 – 60 ks, rouška 952 – 25 ks. Prostředky určené pro určené školské
zařízení byly předány. Ostatní prostředky budou ve spolupráci OSVaZ a Krizového
štábu ORP Louny distribuovány mezi odborné ambulance, které nebyly doposud
zásobeny.
Krizový štáb
bere na vědomí poskytnuté informace a schvaluje distribuci OOP mezi jmenované
ambulance.

4.

Usnesení č. 14/2020 – „Zakoupené a objednané OOP ze strany města Louny“
Starosta města informoval o zakoupených respirátorech FFP 2 a FFP 1, které byly dále
distribuovány mezi vybraná zařízení poskytující zdravotní a sociální služby, dále pak
strážníkům městské policie, úředníkům MěÚ Louny, pracovníkům TSML, atd. Starosta
města dále informoval o objednávce 20.000 ks zdravotnických roušek, které budou
městu Louny doručeny během následujícího týdne.
Krizový štáb
bere na vědomí poskytnuté informace
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5.

Usnesení č. 15/2020 – „Lékařská pohotovostní služba“
Starosta města informoval o rozhodnutí 1. Lounská lékařská, s.r.o. o uzavření provozu
ordinací pro poskytování lékařské pohotovostní služby v oboru praktický lékař pro děti a
dorost, pro dospělé a zubní. Provoz bude uzavřen do odvolání z důvodu nedostatku,
resp. nedostupnosti ochranných pomůcek pro zdravotnický personál.
Krizový štáb poskytnuté informace

6.

Usnesení č. 16/2020 – „Různé“
a) do odvolání se zrušuje blokové čištění na území města Loun
b) vzhledem k uzavřenému sběrovému dvoru budou na kontejnerová stání umístěny
kontejnery na bioodpad. Od pondělí do pátku bude možné před domy odkládat
velkoobjemový odpad, který bude odvážen – zajistí Marius Pedersen.
c) i nadále zůstanou otevřené všechny mateřské školy v Lounech, tak aby všichni
pracující měli možnost umístit své děti do těchto školských zařízení. Pro děti
zástupců IZS je určena ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše. RM bude doporučeno, aby
od 1.4.2020 nebyla vybírána úplata za vzdělávání (školné).
d) lidé, kterým byla nařízena karanténa, nebudou třídit odpad. Veškerý domovní odpad
budou dávat do pytlů, které následně zavázané umístí do směsného komunálního
odpadu.

7.

Usnesení č. 17/2020 – „Tisková zpráva“
Krizový štáb ORP Louny informuje občany a starosty obcí o výstupech z KŠ ORP
Louny v tiskové zprávě – viz příloha zápisu.
Krizový štáb
schvaluje tiskovou zprávu

8.

Usnesení č. 18/2020 – „Termín dalšího jednání KŠ“
Další jednání KŠ ORP Louny bude v pátek 27.03.2020, ve 12,30 hod. v kanceláři
starosty města, případně bude svoláno operativně.
Krizový štáb
schvaluje termín jednání krizového štábu ORP Louny.

Zapsal: Michal Ovšonka, v.r.
tajemník krizového štábu

Mgr. Pavel Janda, v.r,
starosta města
vedoucí krizového štábu

