Уважаеми жители на община Провадия,
На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с
Решение от 13.03.2020 година на Народното събрание на Република България за обявеното извънредно положение в
страната и Протокол от заседание на Областния кризисен щаб от 15.03.2020 година за предприемане на мерки за
ограничаване на вирус COVID-19 на територията на Община Провадия, ви уведомяваме, че със Заповед
№760/16.03.2020 г., кметът на Община Провадия разпорежда:
1. Да се предприемат противоепидемични мерки и прилагане на строг дезинфекционен режим в обектите за
производство и търговия с храни на територията на Община Провадия, както следва:
1.1. В обектите, които произвеждат и предлагат на място, храни (фурни, сладкарски изделия);
1.2. В обектите, в които извършват търговия с храни (супермаркети, малки магазини за хранителни стоки, складове за
търговия):
- да се извършва често проветряване на обектите – най-малко през 30 минути;
- дръжките на врати, фризери, хладилни витрини, кошници и колички за продукти, парапети, парапети, бутони и врати
на асансьори, ключове за осветление, механизми за дистанционно управление на врати и всички останали повърхности,
които влизат в пряк контакт с ръце на гражданите и служителите да бъдат периодично дезинфекцирани с вирусоцидно
действие на препарати през интервал от 20 минути;
- да се създаде организация от собствениците на посочените обекти за недопускане струпването на хора, като се
определи лице/лица, които въвеждат ред;
- да се следи да има отстояние между отделните граждани пред гишета, витрини, каси и други, най-малко 1,5 метра;
- да се следи здравословното състояние на персонала, работещ в посочените обекти и да се предприемат своевременни
мерки при установяване на симптоми на заболяване.
1.3. Забранява се струпването на опашки на граждани в обектите за търговия с храни.
1.4. Забранява се задържане на хора и консумация на храни, пред или в супермаркети, магазини, фурни, баничарници и
др.
1.5. Масите и столовете в посочените обекти следва да бъдат събрани и да се ограничи достъпа до тях.
1.6. В хотелите и местата за настаняване, в които има заведения за хранене и/или питейни заведения да не се предлага
храни на блок маса, да е използват съдове за еднократна употреба. Посочените заведения да предлагат хранене
(закуска, обяд или вечеря) по предварително избрано меню, като порционът да бъде опакован в съдове за еднократна
употреба и клиентът да го консумира самостоятелно.
1.7. Наемателите на магазини и маси на общински пазар да не допускат струпването на опашки на граждани и да
въведат ред за спазване на отстояние най-малко 1,5 метра на човек от човек.
1.8. Собствениците на вендинг автомати за кафе и пакетирани храни, да предприемат съответните действия за
дезинфекция на бутоните, отделенията за монети и всички други повърхности, които са в контакт с ръцете на
потребителите.
1.9. Да се използват препарати за дезинфекция на повърхности и ръце на персонала само с вирусоцидно действие,
съгласно Регистър на разрешените биоциди с вирусоцидно действие, публикуван в електронната страница на
Министерство на здравеопазването.
1.10. Магазините за промишлени стоки и ателиета за услуги на граждани работят като извършват поне 3-кратна
дезинфекция на търговските площи – тезгяхи и подове, дръжки, врати, ключове за осветление, Посещението в такива
обекти, трябва да е съобразено с площта на обекта с осигурено отстояние на клиентите от 1,5 метра.
Контрол по изпълнение на мерките, посочени в настоящата заповед ще бъде извършван от Директора на РЗИ – Варна и
Директора на ОДБХ – Варна.
Копие от настоящата заповед да се изпрати на Директора на РЗИ – Варна и Директора на ОДБХ – Варна за сведение.
За съдържанието на настоящата заповед да се публикува информация в официалната страница на Община Провадия и в
“Провадия плюс” – издание на Община Провадия в социалната мрежа.
Бисер Денев – Секретар на Община Провадия организира уведомяването на собствениците и наемателите на обектите,
посочени в настоящата заповед, като същото се извършва чрез връчване на заповедта или залепване на същата на
обекта, като за последното връчителите следва да подпишат протокол.
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