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ЗАПОВЕД
№526
гр. Раднево от 13.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-01124/13.03.2020г. на МЗ, усложняващата се епидемична обстановка, свързана с
разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на
Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния
оперативен щаб

НАРЕЖДАМ:
Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община
Раднево до 29.03.2020г.:
1. Преустановява се посещението на децата в детските градини.
2. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки,
барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение
на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите.
3. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и
ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование.
4. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия,
включително спортни, културно-развлекателни и научни.
5. Забранява се достъпът на външни лица в Дом за стари хора-гр. Раднево и Център
за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - гр. Раднево.
6. Забранява се провеждането на тренировъчен процес на спортните клубове и
провеждането на ученически игри.
7. Забранява се извършването на търговска дейност на Общински пазари,
гр.Раднево.
8. Преустановяват се сбирки и мероприятия на Клубовете на пенсионера на
територията на общината.
9. Да бъдат затворени за външни посетители всички културни институти, читалища,
библиотеки и сгради, в които се провеждат културни мероприятия, репетиции и други
занимания, както и Археологически парк „Нов живот за миналото".
10. Ограничавам броя на присъстващите на сватбените церемонии в Обреден домгр. Раднево. В залата ще се допускат само младоженците, кумовете, служебно лице и
фотограф. Между церемониите да се извършва дезинфекция.

11. 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 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 недопускат
служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Светослав Маринов - Зам,- кмет
„ТСУОССД", инж. Димитър Желев - Зам.-кмет „Икономика, евроинтеграция и
обществени поръчки" и Деко Делев - Секретар на Община Раднево.
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