ŠTAB CZ OBČINE VOJNIK
Datum: 13,5.2020
Štev: 842-0002/2020-68
SKLEPI SESTANKA ŠTABA CZ DNE 13.5.2020 izvedenega preko video konference.
Prisotni: Arnold Ledl- poveljnik CZ, Tomaž Pekovšek, Ivan Jezernik, Boštjan Švab, Branko Petre, Mojca Skale
Tehnično podporo video konferenci je zagotavljal Urban Podergajs.

SKLEPI
1. Situacija glede okuženih v Občini je stabilna. Tudi v DSO Senecura Vojnik in PB Vojnik ni nobene okužbe. Od
pon. 11.5. so možni obiski svojcev po vnaprejšnjem dogovoru.
2. Pozove se prebivalce, da kljub ugodnemu gibanju epidemije v naši občini, še naprej dosledno izvajajo vse
sprejete ukrepe do preklica.
3. Vsa igrišča ostanejo zaprta do najmanj 18.maja.
4. Občinsko redarstvo po potrebi izvaja kontrolo izvajanja zaščitnih ukrepov v trgovinah, gostinskih lokalih in na
javnih površinah tudi med vikendom. (Nataša)
5. Prijavo stroškov v Solidarnostni sklad pomoči po Covid 19 , pripravljata Irena Jovan Špegel in Ines Novak.
6. Poveljnik štaba CZ Vojnik in njegov namestnik pridobita do petka 15.5. do 10 ure predračune za potrebno
nabavo zaščitnih sredstev potrebnih za morebitni drugi val epidemije. (Arnold)
7. Poveljnik štaba pripravi poročilo o delu aktivnostih/ukrepih v času krize Covid 19 in se udeleži seje OS 21.5.
ob 18. uri v Novi Cerkvi ter poroča članom OS o stanju v občini Vojnik. (Arnold)
8. Zaščitna sredstva, ki so namenjena za ranljive skupine in tiste, ki si jih sami ne morejo nabaviti, so še naprej
na voljo preko RK in Karitas. Prav tako bodo razdeljena vsa darovana zaščitna sredstva. (Lidija)
9. Nadaljuje se šivanje zaščitnih mask v okviru občine in prostovoljcev, izdela se tudi maske za potrebe otrok iz
kofila. (Mojca)
10. Zaščitna oprema za potrebe vrtcev in šol se prevzame v skladišču reg. CZ in razdeli uporabnikom danes po 14
uri . (Arnold in Tomaž)
11. Naslednji sestanek je predviden 20.5.2020 ob 10. uri organizira se video konferenca za vse člane štaba.
(Urban)
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