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/ 043 от 20.03.2020 г.
за изменение на Заповед № РД-11/039 от 13.03.2020 г., допълнена със Заповед № РД-01040 от 17.03.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-11/ 042 от 20.03.2020 г.
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-01- 139/
19.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за изменение на Заповед № РД-01124/13.03.2020 г., допълнена със Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г. 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, и Решение на
Общински оперативен щаб, създаден със Заповед № 070/09.03.2020 г. на Кмета на Община
Ценово и във връзка с постъпили сигнали за струпване на хора около кафе машините на
открито, което създава опасност за здравето на хората
Н А Р Е Ж Д А М:
I. Изменям и допълвам част I. от Заповед № РД-11/039 от 13.03.2020 г., допълнена със
Заповед № РД-01-040 от 17.03.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-11/042 от
20.03.2020 г., както следва:
1. Изменям точка 17, и тя придобива следния вид:
„Собствениците на банкомати да предприемат съответните действия по дезинфекция
на бутоните и всички други повърхности, които са в контакт с ръцете на потребителите на
всеки два часа в интервала от 07,00 ч. до 18,00 ч., като това бъде отразено в санитарен лист
поставен на съответния банкомат“.
2. Създава се точка 18.:
„Да се преустанови предлагането на кафе и топли напитки от кафе автомати,
разположени на открито и закрито“.
3. Създава се т. 19.:
„Препоръчва се движението на хора да става главно във връзка със закупуване на
хранителни продукти, лекарства, горива и банково обслужване. При движение да се спазват
правилата за лична хигиена и безопасност. При движение и общуване да се спазва дистанция
повече от 1-1,5 метра.“
II. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник—кметовете на
Община Ценово, Секретаря на Община Ценово, кметовете на кметства и кметски наместници
от състава на Община Ценово и на Началника на РУ на МВР гр. Бяла.
III. Копие от заповедта да се връчи на всички длъжностни лица, имащи отношение
към изпълнение на съответните мерки, на собствениците на кафе машини и да се публикува
на интернет страницата на общината и на информационните табла на кметствата.
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