Štab občine Podečetrtek

Zadeva: Poročilo o delu CZ občine Podčetrtek

Štab je začel delovati v nedeljo 15.3.2020.
Štab se fizično ni sestal saj smo menili da še več druženja pomeni še lažjo okužbo, zato so vsa
dela potekala od doma. Če bi bilo potrebno bi se sestali v prostorih občine.
V štabu nas deluje šest članov civilne zaščite, župan Peter Misja ter tajnica občine Mojca
Amon.
Pregledali smo načrte in dodatke k načrtu in jih ustrezno popravili.
V prvem dnevu smo dali obvestila in predloge za občane ter lastnike gostinskih lokalov.
Vsakodnevno smo spremljali dogajanje v občini vendar ni bilo prevelikih problemov.
Obvestili smo občane na katere številke se lahko obrnejo v slučaju potreb.
Ogradili smo igrala po celotni občini in stolp na Rudnici saj določeni niso upoštevali nobenih
nasvetov in prepovedi.
O vseh prepovedih, nasvetih in dogajanju smo javnost obveščali preko medijev radia
Štajerski val, časopis Oko ter drugih socialnih omrežjih.
Nekaj posameznikov je potrebovalo iz trgovine potrebščine in iz lekarne zdravila, to smo
uredili s prostovoljci, ki so se prijavili na naš poziv. Zagotovili smo varstvo za dva otroka,
vendar so kasneje potrebo preklicali. Za pomoč starejšim imamo urejeno v občini preko
koncesionarja Senior. V občini Podčetrtek smo po statistiki imeli tri okužene osebe in nekaj
oseb ki so morale biti v samo izolaciji.
Zaščitna oprema je bila minimalna še posebej zaščitne maske.
Sprva smo morali vsaki dan poročati o potrebah zaščitnih sredstev vendar smo dobili le nekaj
malenkosti, zato smo se morali v občini odločiti v samostojno nabavo mask.
Dvakrat smo preko gasilskih društev organizirali razdelitev zaščitnih mask in rokavic.
Sama komuniciranja je poteka preko e- pošte, veliko pa preko telefonov. Vsakodnevno smo
pošiljali dnevna poročila na štab zahodno štajerske regije CZ v Celje. Za določene stvari in
prevzem zaščitne opreme iz regijske pa nam je pomagal Miha Šket strokovni sodelavec za
zaščito in reševanje za občine Obsotelja.
Opremo ki smo jo dobili iz CZ zahodno štajerske regije je v prilogi, prav tako izračun stroškov
občine za nabavo zaščitene opreme.
Lep pozdrav.
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