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MEST0 MYJAVA

Príl<-a,z, č_ 1()
primátora M€str Myjava

Na zíklade rokovania Kfizového štábu v áujme pleventí\,nej ochrany obyvatelbv

prik8zuj€m

Dňom 01. 10.2020:

A. uzatvoňť prevádzku v nasledovných zariadeniach:
- Klub dóchodcov a zasadačka spoločenských organizá,cií
- Mate§ké centrum Pampušik
- plaváreň
- kino$ála a qýstavná §ieň v Kultúmom dome samka Dudika
- Gazdovsloý dvor

B. obmedzit' prevádzku ší,orto,\.ých z.íiadení mesía pre verejnosť b€z používania spích
a šatní. Plati to ple športoviská a telocvične základných šk6l.

C. Z,akázať \Tch,ádzky pňjímaterov sociánych služieb v ZOS Neábudk4 obmedziť
áromažďovanie, oslavy, stretnutia v Zos.

D. Ub},tovať klienta v ubytovacích zariadeniach mesta iba po predložení potvrdenia
o negatívnom yýsledku te§tu na covlD 19 nie staršieho ako 48 hodín.

E. Nepovoliť návštevy v priestoroch ub},tov!ť na Trokanovej ulici a v pripade návratu
klienta zaliadenia zo zafuaničia mu umožniť vsfup až po predložení potwdenia
o negatívtrom teste na covlD l9 nie staršieho ako 48 hodin.

F. Obmedziť počet účastnikov pohrcbných obradov v obradnej sieni bez vnúívania
kondolenčnej miestnosti. vyhlasovanie pohlebov a.!ryvesovanig smútočného
ozDiárnenia realizovať až v deň pohrebu.

G. V}tvoriť dve samostatné pracovné skupiny na zabezpečenie pohrcbných obradov §o
sámostatným sociánym ázemim a ich organiziciu tak, aby neprichádzalo medzi nimi
ku korttaktu.

H,Zabezpeěiť otvorenie školských pňestorov v čase od 06,00 do 17,00 hod,, z\.ýšiť
intenzitu deziníikovania priestorov a dóslednosť v preventívnych opalreniach.
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I. Uzatvoriť prie§tory zUŠ a Ferušiť ťučby do o5.1o.2o2o. Počas tohto oMobia
maximáne vlržívať možnosti on-line výuěby.

J. vytvoriť dve §amostatné pracovné skupiny zamestnancov MsÚ. Útulku, Nocraháme
a Komunitného c€ntra bez možnosti kontaknr, ktore budú v týž<lňových intervaloah
zabezwčoval činnosť a poskytovať §lužby ob)ryateťom vplnom rozsahu
v nezrnenenom režime.

K. Dósledne a pravidelne zabezpečiť dezinfekciu všetkých mestských pŤiestorov, kde sa
pohybuje verejnosť, klienti alebo prijímatelia služieb. Zabezpečiť pravidelnú
dezinfekciu verejne pístupných zaliadení, zasnivok, lavičiek, ihrisk, ábradlí a pod.

L. Znovu obnoviť Kfizovú linku so službou denne od 08,00 do 20,00 hod. určenú na
pomoc, radu alebo podporu pre obyvateťov na t. č.090'1 242 u9.

M. Všetkým štafutímym predstaviteťom mestských organiácii a kompetentným
praco\Ťúkom me§ta aldualizovať Kdzové plány a opatrenia uložené v predošlých
Pdkazoch primátora,

N. Zosumarizovať všetky ochranné, dezinfekčné pomócky a prostŤiedky, ktoré sú
potrebné na zabezpečenie ochrany, hygieny a dezinfekcie pre zamesbrancov a klientov
a zabezpečiť dostatočné zásoby pre pdpad áoršenia §ifuáci€.

Zároveň ž iad a m všetkých predstavitefov olganizícii, spolkov, podnikov, zariadení
a previidzok o dósledné rešpektovanie hygienických a preventivnych opatrení.

ob}.vatelbv nášho mesta D r o§ i m o zodpovedný pňsfup ao obmedzenie stretnutí,
zhromažďovania sa a návštev lekára na nevyhnutnú mieru.

Bohužial, situácia sa v regióne \.ýEzne znenila a musíme, dúfam, že na knítke obdobie, zasa
spolu zvládnuť šírenie virusu medzi nami, našimi pňatermi, rodinami.

Ďakujem!

V Myjave dňa 30.09.2020

pavel Halabrín
primálol mesta


