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Dnes 16.3.2020 ve 12.00 proběhlo krizovým štábem Města Podbořany a dále za účasti
ředitelek mateřských škol a starosty města zhodnocení situace kolem Covid-19 ve
správním obvodu Podbořany. V souvislosti s nařízeními Vlády ČR ze dne 15.3.2020 a
dalších byla přijata některá opatření.
Krizový štáb bere na vědomí, že k dnešnímu dni 16.3. 9.00 hodin není na území
okresu Louny, Most ani Chomutov diagnostikován Covid-19 u žádného člověka
(dle informací Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje)
Krizový štáb bere na vědomí zřízení centrálních informačních stránek Ministerstva
zdravotnictví ČR https://koronavirus.mzcr.cz/
Krizový štáb bere na vědomí zřízení centrální informační stránky Města Podbořany
https://www.podborany.net/mesto-1/informace-v-souvislosti-s-onemocnenim-covid19/
V domově pro seniory je i nadále stanoven zákaz návštěv. Došlo též k uzavření
Domu s pečovatelskou službou. Terénní pečovatelská služba rozsah služeb zásadně
neomezuje. Krizový štáb doporučuje oslovit dobrovolníky při zajištění např. nákupů pro
seniory apod.
Činnost mateřských škol bude zachována v souladu s nařízením Vlády ČR a
apelem krizového štábu Ústeckého kraje. V případě omezení jejich provozu spočívající
v zákazu osobní přítomnosti dětí hrozí paralýza poskytování zdravotních, sociálních a
dalších služeb na území regionu. Zároveň se snažíme nezhoršovat situaci rodičů
v jejich pracovním procesu. Účast dětí v zařízení ponecháváme na rozhodnutí rodičů,
oznámená neúčast bude automaticky omluvena. Vzhledem k celkovému nutnému
nízkému počtu dětí a jejich rozložení ve třídách je možné i nadále provoz zachovat
ovšem v omezeném nouzovém režimu. Proto žádáme rodiče, kteří jsou na mateřské
dovolené a maminky pobírající rodičovský příspěvek, aby si, vzhledem
k omezenému provozu školky, nechali do odvolání děti doma. Zároveň žádáme
rodiče, aby nedávali do školky dětí, které projevují sebemenší známky nemoci –
kašel, rýma, průjem. Tyto děti nebudou přijaty do kolektivu !!! Po dobu
nepřítomnosti dítěte v době nouzového stavu nebude účtována Úplata za předškolní
vzdělávání (školné) dle platné legislativy. Pokud se rodič rozhodne ponechat si dítě
doma a tím pomoci zajištění nouzového chodu školky, bude mu vystaveno potvrzení
formuláře „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření zařízení
s důvodem: COVID-19 nouzové snížení kapacity. Přítomní se shodli na tom, že k
celkovému uzavření školek dojde ve chvíli potvrzení nákazy na území okresu Louny
nebo pokud nebude provoz možný z technických důvodů (např. nedostatek
personálu). Situace bude i nadále bedlivě sledována a operativně řešena.

Činnost Městského úřadu Podbořany bude probíhat v nouzovém režimu. Viz.
příloha „MěÚ nouzový režim“
Činnost Úřadu práce Louny je rozhodnutím Úřadu práce: Úřední hodiny jsou od
dnešního dne určeny: Po: 9 – 12 hod., Út: zavřeno, St: 9 -12 hod., Čt: zavřeno,
Pá: zavřeno.V úředních hodinách navštěvují úřad práce pouze objednaní klienti –
telefonicky nebo e-mailem.. Viz. příloha
Činnost Finančního úřadu: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/mediaa-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/Financni_sprava_reaguje_na_aktualni_situaci10454
Zápis do 1. tříd základních škol se neuskuteční v původně plánovaném termínu,
náhradní termíny budou stanoveny dle doporučení Krajského úřadu Ústeckého kraje
v nejzazším možném období tj. v týdnu 27. – 30. 4. 2020. V souladu s usnesením vlády
došlo k uzavření všech kulturních a sportovních zařízení města. Uzavřeny jsou také
základní školy a Základní umělecká škola.
Činnost městské knihovny bude i nadále probíhat v nouzovém režimu.

Město Podbořany si velmi váží práce všech pracovníků v otevřených
předškolních zařízeních, zdravotníků, zaměstnanců v obchodech, dopravě a
dalších odvětvích zajišťujících chod města Podbořany a jejich zvýšeného
nasazení v době vyhlášeného nouzového stavu, který na řadu občanů klade
zvýšené nároky. Město Podbořany děkuje občanům za pomoc, toleranci a
ohleduplnost při zvládání této, pro nás pro všechny, nepříjemné situace a
v neposlední řadě za to, že nepodléhají klamným informacím a že se nepodílí na
nesmyslném šíření tzv. „zaručených“ zpráv o počtu nakažených na území města,
vyhlášených karanténách apod.
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