РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

О Б Щ И Н А Ц Е Н О В О, О Б Л А С Т Р У С Е

ЗАПОВЕД
№ РД-11/ 039
13.03.2020 г.
с. Ценово, област Русе
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето, съгласно Заповед № РД-01124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването относно усложняващата се епидемична
обстановка, свързана с COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от
13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, препоръките на Националния
оперативен щаб относно регистрираните случаи на COVID-19 на територията на Република
Бьлгария с цел намаляване на риска от разпространение на заболяването, във връзка с взети
решения на Заседанието на Областния оперативен щаб относно заболяването /COVlD-19/ и с
оглед обявената от Световната здравна организация спешност за общественото здраве от
международно значение по отношение на заболяването /COVID — 19/

Н А Р Е Ж Д А М:
I. Въвеждат се мерки за противоепидемична защита на територията на Община Ценово
до 29.03.2020 г. или до отмяната на извьнредните мерки от Националния оперативен щаб и
Министерството на здравеопазването:
1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове,
ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи
търговски центрове тип МОЛ, с изключение на баковите, застрахователнитеофиси,
хранителни магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведенията 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 стриктно спазване на АЛГОРИТЪМ НА ДЕЗИНФЕКЗЦИОННИТЕ
МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА
ЕПИДИМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19 (Приложение № 1)
2. Преустановяват се учебните занятия и всички извьнкласни мероприятия (занимания,
клубове, зелени училища, екскурзии и други) в общинските училища, и в други обучителни
институции и организации на територията на Община Ценово. При възможност се въвежда
дистанционна форма на обучение. Всяко учебно заведение следва да създаде организация
съобразно указанията на Министъра на образованието и науката.
3. Преустановяват се посещенията на децата в детските градини.
4. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици,
извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и
провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им
форма.
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5. Преустановяват се провеждането на всякакъв вид масови обществени прояви,
включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи,
конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други).
6. Преустановят плановите детски и женски консултации, профилактичните прегледи,
профилактичните имунизации на територията на Община Ценово.
7. Всички работодатели в зависимост от спецификата и въможностите на съответната
трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е
невъзможно работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични
мерки в работните помещения, включително филтър, лични предпазни средства, дезинфекция
и проветряване, инструктаж за спазване на личната хигиена на персонала и не допускат
служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.
8. Ограничава се достъпът на външни посетители /потребители на административни
услуги/ в сградите на Община Ценово, както следва:
- в центъра за административни услуги и информация и служба „Местни данъци и
такси“ находящи се в с. Ценово, ул. „Цар Освободител“ № 66 /ляво и дясно крило/ да се
осигури от служители на Община Ценово пропускателен режим - по 1 /един/ човек на гише,
като останалите граждани изчакват реда си пред сградата, при спазване на минимална
дистанция 1 метър;
- провеждането на срещи между граждани и служители на Община Ценово, с работно
място - с. Ценово, ул. „Цар Освободител“ № 66 - да се извършват във фоайето на сградата.
9. Забранява се през работното време на администрацията на Община Ценово:
понеделник - петьк: 08,00 – 17,00 ч. достъпът на външни посетители до всички останали
помещения в административните сгради на Община Ценово извън посочените в настоящата
заповед.
10. На всички входове на сгради на Община Ценово да бъде поставен дезинфекционен
препарат и при влизане всички служители да дезинфекцират ръцете си.
11. Всички служители да осигуряват постоянно или регулярно проветряване на
служебните си помещения.
12. На всеки два часа и тридесет минути, след началото на работното време, за период от
15 /петнадесет/ минути да се извършва дезинфекция и проветряване на помещенията в
центръра за административни услуги и информация, фоайето и служба „Местни данъци и
такси“ при Община Ценово.
13. Два пъти дневно да се извършва дезинфекция на всички коридори, помещения и
санитарни възли в административните сгради на Община Ценово, преди и след работното
време на служителите при стриктно спазване на АЛГОРИТЪМ НА ДЕЗИНФЕКЗЦИОННИТЕ
МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА
ЕПИДИМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19 (Приложение № 1).
14. Сключването на граждански брак от дльжностно лице в сградата на Община Ценово,
находяща се в с. Ценово, ул. „Цар Освободител“ № 66, да се извършва в стая 101 с
присъствие само на встъпващите в брак и двама свидетели.
II. Кметовете на кметства, кметските наместници и ръководителите на социални услуги
да издадат заповеди за управляваните от тях структури, съобразно разпорежданията на
настоящата заповед.
III. Съгласно чл. 63, ал. 5 от 33, всички физически и юридически лица са длъжни да
оказват съдействие и помощ на здравните служители и на органите, свързани с дейността по
овладяване на епидемиологичната обстановка.
IV. Да се извършват съвместни проверки с главен специалист „ГЗ и ОМП”/за с. Ценово/,
кметове на кметства и кметски наместници /за съответното населено място от общината/ и
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служители на МВР - Бяла, за осъществяване на контрол за спазване на наложената карантина
на всички лица, за които РЗИ информира, че са със съмнение за новия /COVID —19/,
съгласно Заповед № РД Р-01-105/02.03.2020 г. на МЗ и Заповед № 8121з-256/02.03.2020 г. на
МВР).
V. Гражданите на Община Ценово да спазват съветите на Световната здравна
организация за превенция срещу зараза от COVID-19, като използват маски. мият рьцете си
редовно, спазват дистанция с останалите хора. когато са навън, избягват докосването на
очите, носа и устата, спазват респираторна хигиена.
VI. Копие от заповедта да се връчи на заместник—кметовете на Община Ценово,
кметовете на кметства, кметски наместници, ръководителите на социални услуги срещу
подпис за сведение и изпьлнение, на отговорните институции и лица, да се публикува на
електронната страница на Община Ценово.
VII. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Ваня Игнатова – Заместник-кмет
„СХД“ на Община Ценово.
VIII. Настоящата заповед отменя моя заповед № РД-11/038 от 13.03.2020 г.
Приложение № 1: АЛГОРИТЪМ НА ДЕЗИНФЕКЗЦИОННИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ В
ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДИМИЧНО
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19

д-р Петър Петров
Кмет на Община Ценово
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