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USNESENÍ 

KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC 

ze dne 22. března 2020 č. 4 

 

o přijetí opatření k ochraně obyvatel města 

 

 
Krizový štáb města Čelákovic 

 

v návaznosti na přijatá mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky a 

krizová opatření vlády České republiky z důvodu ohrožení zdraví obyvatel v souvislosti 

s prokázáním koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, v době vyhlášeného nouzového 

stavu na území České republiky,  

 

po projednání přijal opatření k ochraně obyvatel města Čelákovic: 

 

1. Nedoporučuje na území města Čelákovic po projednání s členem Rady města Čelákovic 

pro oblast odpadového hospodářství, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu 

Čelákovice, ředitelem Technických služeb Čelákovice, příspěvková organizace, se 

společnostmi zajišťujícími svoz komunálního odpadu na území města Čelákovic, konzultaci 

s Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje a na základě doporučení Státního 

zdravotního ústavu a Ministerstva životního prostředí ČR instalaci speciálních popelnic na 

ukládání použitých roušek, kapesníků, případně jiných osobních ochranných pracovních 

prostředků, kontaminovaných či potenciálně kontaminovaných koronavirem COVID-19. 

2. Vyzývá všechny fyzické i právnické osoby, aby použité roušky, kapesníky, jiné osobní 

ochranné pracovní prostředky a další materiál kontaminovaný či potenciálně kontaminovaný 

koronavirem COVID-19 ukládaly do pevného plastového pytle (případně zdvojeného) s 

tloušťkou minimálně 0,2 mm, důkladně ho zavázaly, povrch pytle vydezinfikovaly a vložily do 

popelnice/kontejneru na směsný komunální odpad. V žádném případě nesmí být zavázané 

pytle odkládány mimo popelnice/kontejnery, aby nebylo ohroženo zdraví dalších osob. Po 

manipulaci s odpady je nutné vždy si umýt ruce mýdlem a vodou. 

3. Upozorňuje, že způsob likvidace kontaminovaného či potenciálně kontaminovaného odpadu 

u osob v nařízené karanténě se vztahuje na veškerý odpad (nejen na použité roušky, 

kapesníky či jiné osobní ochranné pracovní prostředky). 

4. Zdůrazňuje, že výzva uvedená v usnesení Krizového štábu města Čelákovic č. 4/2020/2 se 

týká všech občanů, nejen těch, kteří jsou v nařízené karanténě, či jim byla nákaza 

onemocněním COVID-19 prokázána.   

5. Ukládá starostovi města a předsedovi Krizového štábu města Čelákovic informovat 

bezodkladně o aktuální situaci v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 na území 

města Čelákovic a přijatých usneseních Krizového štábu města Čelákovic členy 
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Zastupitelstva města Čelákovic, tajemníka Městského úřadu Čelákovice, ředitele 

příspěvkových organizací zřízených městem Čelákovice a ředitelku společnosti Q – BYT 

Čelákovice, spol. s r.o., a občany města. 

 

 

Výše uvedená usnesení Krizového štábu města Čelákovic jsou platná dnem jejich zveřejnění a 

účinná od 23. března 2020. 

 

Výše uvedená usnesení Krizového štábu města Čelákovic platí do odvolání. 

 

 

Ing. Josef P á t e k     Ing. Petr S t u d n i č k a, PhD. 

předseda Krizového štábu města Čelákovic místopředseda Krizového štábu města Čelákovic 

 

 

 

 

V Čelákovicích dne 22. března 2020 


