POKYN STAROSTY OBCE
číslo 1 ze dne 17.3.2020
k distribuci ochranných a desinfekčních prostředků pořízených obcí mezi zaměstnance a občany
obce Ohrazenice v době nouzového stavu
Starosta obce Ohrazenice po projednání schvaluje:
1. nákup ochranných pomůcek, zejména roušek, respirátorů, ochranných štítů, hygienických
rukavic, desinfekčních prostředků apod., za účelem ochrany zdraví v rámci nouzového stavu
vyhlášeného Vládou České republiky v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na
území České republiky, v počtu a množství na trhu dosažitelném a nutném k zajištění alespoň
minimální úrovně ochrany zdraví.
2. schvaluje postup vydávání pořízených ochranných prostředků, následujícím způsobem, kdy
jsou tyto prostředky nejprve vydávány a poskytovány bezplatně:
a) zastupitelům a zaměstnancům obce,
b) zaměstnancům příspěvkových organizací obce,
c) jiným subjektům realizující činnost v tzv. 1. linii, což jsou zejména subjekty a
zaměstnanci v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a péče, požární ochrany,
bezpečnosti a policejní činnosti, dále pak subjekty vykonávající nezbytné práce v době
nouzového stavu jako jsou technické a úklidové práce a subjektům vykonávajícím
činnost obchodu a služeb, které mají povoleno vykonávat svou činnost v souladu
s nařízeními vydanými vládou ČR v době nouzového stavu,
d) jiným subjektům a osobám jako jsou např.: neziskové organizace a osoby
(dobrovolníci) podílející se na zajištění zmírnění dopadů vyhlášeného nouzového
stavu,
e) osobám, které mohou být označeny za více ohrožené z hlediska možné nákazy
koronavirem, jako jsou senioři atd.
3. stanovuje, že faktické provádění a vydávání ochranných pomůcek zajistí starosta a
místostarosta města, dále pak starostou pověření pracovníci obecního úřadu, kdy se počet a
množství vydávaných ochranných roušek stanovuje na základě rozhodnutí starosty obce až do
vyčerpání pořízených ochranných prostředků:
a) dle aktuální potřeby pro skupiny stanovené v bodě 2. písm. a) až d) tohoto usnesení,
bez omezení počtu či množství,
b) na počet nejvýše 5 ks ochranných prostředků dýchacích cest – roušek a až 0,5 l
ochranných prostředků – desinfekce, pro osoby stanovené v bodě 2. písm. e) tohoto
usnesení, které je možné provádět opakovaně
V Ohrazenicích dne 17.3.2020

starosta obce

