ОБЩИНА РАДНЕВО - ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

ЗАПОВЕД
№ 953
гр. Раднево 10.04.2020 г.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-01179/06.04.2020г. на Министъра на здравеопазването и 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:
І. Отменям Заповед № 754/27.03.2020 г.
ІІ.
Удължавам срока на
въведените с
мои заповеди
противоепидемични мерки за периода до отмяна на извънредното
положение.
ІІІ. Изменям Заповед № 557/16.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед
№628/ 18.03.2020 г. и Заповед № 676/21.03.2020 г., както следва:
1.Изменям т.8 „Възстановявам дейността на Временен пазар,
провеждащ се всеки петък и Ежедневен централен пазар в гр. Раднево по
отношение на търговската дейност за реализация на продукцията,
произведена от местни земеделски производители /зеленчуци, плодове,
посевен и посадъчен материал и друга готова продукция/.“
2.Отменям т.16.
3.Изменям т.24 „Здравните медиатори към Община Раднево да
разясняват мерките за превенция при разпространяването на COVID-19,
чрез провеждане на информационна кампания.“
4.Добавям нова т.30 “За функционирането на Временен пазар,
провеждащ се всеки петък и Ежедневен централен пазар в гр. Раднево,
създавам следната организация:
1.Търговците да въведат мерки за предпазване на храните от вторично
замърсяване – найлоново или друго подходящо покритие, индивидуални
опаковки или др. на предлаганите храни, продукти и други стоки.
2.Да се осигури дистанция между търговци и клиенти на разстояние
минимум 2 м.
3.Търговците и клиентите задължително да ползват лични предпазни
средства – маски, ръкавици и др.

4.Търговците да осигуряват и спазват лична хигиена и хигиена на
търговските маси и около тях.
5.На всяка търговска маса да се постави информационна табела за
въведените мерки.“
Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички
заинтересовани лица за сведение и изпълнение, както и да бъде
публикувана на Интернет страницата на Община Раднево.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на заместниккметове и секретаря на Община Раднево.
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