З А П О В Е Д
№ 3409/10.11 2020 г.
На основание чл.63 ал.4 от Закона за здравето и чл.65 ал.1 т.1 и т.3 от
Закона за защита при бедствия, Заповед №РД-01-117 от 08.03.2020 г. на
Министъра на здравеопазването, във връзка с многото регистрираните случаи на
COVID-19 на територията на община Провадия, на проведено извънредно
заседание на Общинския Щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия на
община Провадия:
Н А Р Е Ж Д А М:
I. На територията на община Провадия се въвеждат следните
противоепедимични мерки:
1. Преустановяват се всякакви форми на дейности работа с деца и
ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които
се организират от физически и юридически лица, независимо от правноорганизационната форма.
2. Преустановяват се посещенията в пенсионерските и всякакъв вид
клубове на територията на Община Провадия.
3. Преустановяват се присъствените учебни занятия и всички извънкласни
мероприятия /занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други/ в
училищата. Преминава се на дистанционна форма на обучение, считано от
11.11.2020г. до 24.11.2020 г.
4. Ограничават се посещенията на децата в детските ясли и детските
градини, като по възможност в детското заведение се приемат деца, които нямат
възможност да бъдат изолирани в дома си с родител или възрастен човек. При
приемането на децата в детското заведение, задължително да бъде извършвано
мерене на температурата от медицинско лица. При констатиране наличието на
симптоми на остра вирусна инфекция да се уведомят незабавно родителите на
детето и то да бъде изведено в най-кратък срок от детското заведение.
5. Забранява се допускането на външни лица в ДПЛФУ Провадия.

6. Временно се преустановяват социалните услуги, работещи с външни
лица, с посещения по домовете или в социалната услуга.
7. Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на
съответната трудова дейност, да въведат дистанционна форма на работа за
служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите да организират
провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в
т.ч.филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична
хигиена на персонала и недопускане на служители или външни лица с прояви на
остри заразни заболявания.
8. В обекти, които произвеждат и предлагат на място храни (фурни,
сладкарски изделия) и в обекти, които извършват търговия с храни
(супермаркети, малки магазинчета 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, ключове за осветление, механизми за дистанционно
управление на врати и всички останали повърхности, които влизат в пряк
контакт с ръцете на гражданите и служителите, да бъдат периодично
дезинфекцирани със вирусоциидно действие на препарати през интервал от 20
минути;
- да се създаде организация от собствениците на посочените обекти за
недопускане на струпване на хора, като се определи лице /лица, които да
въвеждат ред, като не допускат посещение в обекта на повече от 3 лица;
- да се следи да има отстояние между отделните граждани пред гишетата,
витрините, каси и други, най-малко от 1,5 метра;
- да се следи здравословното състояние на персоналът, работещ в
посочените обекти и да се предприемат своевременни мерки при установяване
на симптоми на заболяване, както и на контактни близки в семействата на
работещите лица;
9. Гражданите над 60 годишна възраст могат да пазаруват в хранителните
магазини, аптеки и да заплащат битовите си сметки във времевия интервал от
08.00 до 10.00 часа всеки ден.
10. С изброените по горе противоепидемични мерки и по прилагането на
строг дезинфекционен режим в обектите за производство и търговия с храни на
територията на Община Провадия, да бъдат запознати кметовете и кметските
наместници на населените места и всички търговски обекти в общината.
Да се извършва съвместно с общината и Районното управление на
полицията
организиране
на
контрол
върху упоменатите
по-горе
противоепидемични мерки.
Контролът на настоящата заповед запазвам за себе си!
Настоящата заповед да се доведе до знанието на Директорите на училища
и детски градини, Началника на РС ПБЗН – Провадия, Началника на РУП –

Провадия, Управителя на МБАЛ „Царица Йоанна – Провадия“, Директора на
Историческия музей, Кметовете на кметства и кметските наместници, читалища,
ръководители на социални услуги, Директор ЦПРЛ-ОДК – Провадия и всички
други имащи касателство към изпълнението!
Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на община
Провадия.

