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OBEC Z B O R O V 

Obecný úrad  
Lesná 10, 086 33  ZBOROV 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Číslo: 03/2020                                                                     Dátum: 06.10.2020 

  

 

ZÁZNAM 

ZO ZASADNUTIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU  OBCE ZBOROV 

zo dňa 06.10.2020 

  

  
PRÍTOMNÍ:   podľa prezenčnej listiny 

  
OSPRAVEDLNENÍ:  podľa prezenčnej listiny 

  

PROGRAM: 

 

      1. zákaz hromadných a skupinových aktivít v Komunitnom centre v Zborove, usmernenia 

ako postupovať pri aplikácii sprísnených hygienických a protipandemických 

opatreniach        

 

Zasadnutie  krízového štábu riadil tajomník krízového štábu Mgr. Peter Hudák, PhD. 

z poverenia predsedu krízového štábu Mgr. Jána Šurkalu, PhD. Z dôvodu vyhláseného 

núdzového stavu sa hlasovanie uskutočnilo kombináciou prítomných členov – zamestnancov 

obce Zborov a formou per rollam aplikovanou u tých členov krízového štábu, ktorí sú 

z externého prostredia alebo patria medzi osoby priamo ohrozené pandémiou koronavírusu.  

Na zasadnutí tajomník oboznámil prítomných členov krízového štábu (neprítomných 

členov formou e-mailovej správy s možnosťou per rollam hlasovania) s navrhovaným 

jednobodovým programom rokovania. Na zasadnutí bola prítomná aj zástupkyňa 

Komunitného centra Mgr. Beáta Štafuriková, odborná pracovníčka KC. 

 

K bodu 1 

 

Vzhľadom na zaradenie okresu Bardejov do červenej zóny na semafore COVID-19, ako aj 

neustále sa zhoršujúci stav epidemiologického vývoja na území obce, Krízový štáb Obce 

Zborov s účinnosťou od 07.10.2020 zakazuje hromadné a skupinové aktivity 

v Komunitnom centre v Zborove, do odvolania. 
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Súčasne naďalej platia Usmernenia ako postupovať pri aplikácii sprísnených 

hygienických a protipandemických opatreniach v Komunitnom centre Zborov zo dňa 

05.10.2020, konkrétne: 

 
Meranie teploty 

 Meranie telesnej teploty vykonávať bezkontaktným teplomerom vo vyčlenenom priestore vo 

vstupnom vestibule úradu.  

 Osoba, ktorá vykonáva meranie telesnej teploty je povinná maťrukavice (jednorazové alebo 

vydezinfikované pred nasadením) a na prekrytie horných dýchacích ciest tvárové rúško, resp. štít. 

 Odstup medzi dvoma osobami, ktoré čakajú na meranie teploty musí byť najmenej 

2 metre, osoby musia mať prekryté horné cesty dýchacie tvárovým rúškom, resp. štítom. Ak nie je 

možné zachovať rozostupy najmenej 2 metre, je potrebné požiadať osoby aby počkali pred 

vchodom do budovy. 

 Teplomer je potrebné nasmerovať na stred čela, odporúča sa vzdialenosť 

3 – 5 cmod pokožky čela. Samotné meranie telesnej teploty vykonať podľa pokynov výrobcu 

uvedených v návode na použitie daného teplomera. Teplomer je potrebné nechať prispôsobiť teplote 

prostredia minimálne 10 minút pred prvým použitím. 

 Zabezpečiť pravidelnú dekontamináciu teplomera podľa odporúčania výrobcu. 

 Pri zistení teploty prevyšujúcej 37,1 °C sa meranie zopakuje s krátkym časovým odstupom. 

V prípade opakovaného zistenia telesnej teploty prevyšujúcej 37,1 °C osobe nemusí byť umožnený 

vstup do budovy. 

 

Dezinfekcia 

 Po uskutočnení merania si každá osoba musí vydezinfikovať ruky na dezinfekčnej veži alebo 

prostredníctvom dávkovača s dezinfekciu. Až následne jej môže byť umožnený vstup do budovy. 

 

Evidencia návštev 

 Každý návštevník sa musí zaevidovať do knihy návštev. 

 

Regulovaný vstup 

 V prípade väčšieho počtu návštevníkov je potrebné regulovať ich vstup do budovy tak, aby sa 

predišlo hromadeniu osôb vo vnútorných priestoroch.  

 Kontrola nosenia rúšok  

 Všetky osoby bez výnimky musia mať prekryté horné cesty dýchacie tvárovým rúškom, resp. štítom. 

Prípady porušenia u zamestnancov hlásiť prednostovi OcÚ Zborov alebo starostovi obce. 
 

Na záver rokovania tajomník poďakoval prítomných členov krízového štábu za ich účasť 

a následne informoval neprítomných členov hlasujúcich per rollam o výsledku zasadnutia. 

 

Zapísal: tajomník krízového štábu obce 

            

v. r.      v. r. 

           ................................                                                    ..................................... 

 Mgr. Peter Hudák, PhD.    Mgr. Ján Šurkala, PhD.            

tajomník                                                                     predseda  

            krízového štábu obce                                                krízového štábu obce 

 


