ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
гр.Сунгурларе, обл.Бургас,ул.”Георги Димитров” М: 2
тел: 05571/5063; факс:5585; е-таН:Ктетзипвийагефаьмьв
3АПОВ
Ме

ЕД

161/15.03.2020 година

На основание чл. 44, ал. 1, т.
и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
е
местната администрация, във връзка
актуализирана Заповед РД 01-124/13.03.2020
година на Министъра на здравеопазването и обявеното решение от 13.03.2020 година на
1

Народното събрание на Р България извънредно положение и Препоръки на Националния
оперативен щаб, създаден със Заповед Мз Р-37/2б.02.2020 г. на Министър-председателя на
Република България. Във връзка с постъпило писмо от Управляващия орган на
Оперативна програма .,Храни“ и заседание на Общинския кризисен щаб

НАРЕЖДАМ:
Изменям и допълвам Заповед Ле 160 от 14.03.2020 г., както следва и въвеждам
следните противоепидемични мерки на територията на община Сунгурларе до
29.03.2020 година:
1. Преустановяват се посещенията в пенсионерски
клубове, игрални зали,
питейни
за
бързо
обслужване,
заведения, кафе сладкарници, с
ресторанти, заведения
банковите
и застрахователните офиси, магазините за хранителни стоки,
изключение на
аптеките и дрогериите. На ресторанти и заведения за бързо обслужване се разрешават
доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички
търговски дейности. неупоменати по-горе продължават да функционират по досегашния
ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.
2.
Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни
мероприятия (занимални. клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата.
При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение;
3. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини и
посещенията и свижданията във всички институции за социални услуги от
резидентен тип;
4. Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с децаи
ученици извън системата на предучилищното и училищното образование. които се
организират и провеждат от физически и юридически лица. независимо от правноорганизационната им форма;
5. Преустановява се посещенията във всички читалища и провеждането на
всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни. културно-развлекателни и
научни (театри. концерти. музеи. конференции. фитнес зали. репетиции и други);
6. Възобновява се доставката на готова храна на потребителите по
проект
„Трапезария Надежда“ до адреса на потребителя, при строго спазване на санитарнохигиенните изисквания.;
7. Възобновява се приготвянето и доставката на храна на потребителите от
Домашен социален патронаж до адреса на потребителя, при строго спазване на
санитарно-хигиенните изисквания.;
8. Всички работодатели. в зависимост от спецификата и възможностите на съответната
трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато
това е невъзможно. работодателите организират провеждането на засилени
противоепидемични мерки в работните помещения. в това число: филтър. дезинфекция по
няколко пъти на ден на клиентските пространства и всички често докосвани повърхности.

както И банкомати И вендинг автомати, инструктаж за спазване на лична хигиена на
персо нала и не допускане на служители ИЛИ ВЪНШНИ лица С прояви на остри заразни

заболявания;
9.
и

преустановяват се детските и женски консултации, профилактичните прегледи
имунизации;

10.

Кметовете, кметските наместници и органите на МВР оказват пълно
съдействие за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените
мерки.

11.

Определям телефонни номера 0877007537 и 0877007547 за поръчка на
хранителни продукти от първа необходимост и лекарства за град Сунгурларе.

Услугата ще е в подкрепа на възрастни. самотни и болни хора, които нямат
възможност да излизат извън дома си и нямат близки, които да се грижат за тях. От
доставките до врата ще могат да се възползват и хора поставени под карантина.
Горе упоменатите доставки ще се извършват с финансови средства на заявителя.
ползващ услугата. Заявки получени до 13 часа ще се изпълняват същия ден. а
поръчките постъпили след този час ще бъдат изпратени на следващия ден преди
обед. На посочените телефони отговарят служители по проект „Патронажна
грижа“. в рамките на работния ден. За останалите населени места в общината,
заявка ще се приемат от кметовете и кметските наместници по населените
места, като доставката на заявените стоки за деня ще се извършва на
следващия ден.
12.Да се ограничат частните мероприятия с масов характер на открито и на

закрито.

13.

Всички

превозвачи, които изпълняват автобусни превози Да създадат
организация за ежедневна цялостна дезинфекция на превозните средства, след
всеки курс.

Срокът И обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост
на епидемичната ситуация В страната.
Заповедта да се сведе до знанието на

ВСИЧКИ

ОТ

развитието

заинтересовани лица.

Ко нтрола ПО изпълнението на заповедта възлагам на заместник кметовете на Община
Сунгу/рларс, кметове И кметски наместници ПО населени места.

