ОБЩИНА РАДНЕВО - ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

ЗАПОВЕД
№ 1168 от 15.05.2020 г.
гр. Раднево
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка със Заповед № РД-01-262/14.05.2020
г. и Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването
НАРЕЖДАМ:
1. Ръководителите на бюджетни звена към Общинска администрация,
гр.Раднево да организират провеждането на следните противоепидемични
мерки в работните помещения на ръководените от тях звена, както следва:
1.1. Дезинфекция, съгласно алгоритъма, посочен в Приложение № 1
към Заповед РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
1.2. Недопускане до работните помещения на лица със прояви на
остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и
други).
1.3. Инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно
Приложение № 2 към Заповед РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на
здравеопазването.
1.4. Създаване на организация, която да осигури физическа дистанция
между лицата най-малко от 1,5 м.
2. На звената да се осигурят необходимите за изпълнение на
противоепидемичните мерки - сапун, дезинфектант и лични предпазни
средства.
3. При непосредствена работа с външни лица, изискваща разстояние
по-малко от 1,5 м., задължително да се използва защитна маска за лице или
предпазен шлем.
4. Ръководителите на бюджетни звена към Общинска администрация,
гр.Раднево да организират дейността на звената по начин който осигурява
спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между лицата на които се
предоставят услуги в работните помещения и прилежащите към тях площи
на открито.
5. Ръководителите на бюджетни звена към Общинска администрация,
гр.Раднево да поставят на видно място информационни табели за

задълженията за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и
носене на защитни маски на лицата, влизащи в работните помещения.
6. Всички лица, които се намират в закрити работни помещения на
бюджетните звена са длъжни да имат защитна маска за лице за еднократна
или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата.
7. Директора на Общинска библиотека „Алдин Алдинов“ да
организира посещения при заетост на местата до 30% от общия капацитет.
8. Организатор спорт и спортни имоти към Спортна база, гр. Раднево
да създаде необходимата организация за спазване на ограниченията за
извършване на масови спортни мероприятия и допустимите от тях
изключения: осигуряване на възможност за колективно спортуване за
аматьори с до 12 участника без състезателен характер, без публика и само
на откритите места.
9. Ръководителя на звено АП „Нов живот за миналото“ да създаде
необходимата организация за спазване на ограниченията за провеждане на
организирани събирания и посещения на групи над 10 лица.
10. За функционирането на Временен пазар, провеждащ се всеки петък
и Ежедневен централен пазар в гр. Раднево, създавам следната
организация:
10.1.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.
10.2.Да се осигури дистанция между търговци и клиенти на
разстояние минимум 2 м.
10.3.Търговците и клиентите задължително да ползват лични
предпазни средства – маски, ръкавици и др.
10.4.Търговците да осигуряват и спазват лична хигиена и хигиена на
търговските маси и около тях.
10.5.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.

Д-Р ТЕНЬО ТЕНЕВ…/п/…
Кмет на Община Раднево

ОБЩИНА РАДНЕВО - ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

ЗАПОВЕД
№ 1167 от 15.05.2020 г.
гр. Раднево
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка със Заповед № РД-01-262/14.05.2020
г. на Министъра на здравеопазването
НАРЕЖДАМ:
1. Главен експерт „Здравеопазване“, отдел „Социални дейности“ да
организира провеждането на дезинфекция в работните помещения на
Общинска администрация - гр. Раднево, съгласно алгоритъма, посочен в
Приложение № 1 към Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на
здравеопазването.
2. Директорите на дирекции да организират провеждането на
следните противоепидемични мерки в работните помещения на
ръководените от тях дирекции:
2.1. Инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно
Приложение № 2 към Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на
здравеопазването.
2.2. Създаване на организация, която да осигури физическа дистанция
между лицата най-малко от 1,5 м.
2.3. При непосредствена работа с външни лица, изискваща разстояние
по-малко от 1,5 м. задължително да се използва защитна маска за лице или
предпазен шлем.
3. В общинска администрация - гр. Раднево да не се допускат лица с
прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица,
хрема и други).
4. На всички работещи в общинска администрация да се осигури
сапун, дезинфектант и лични предпазни средства.
5. В Центъра за услуги и информация на гражданите и в отдел
„Местни данъци и такси“, където се извършва обслужване на клиенти на
разстояние по-малко от 1.5 м., задължително да се използват защитна
маска или предпазен шлем.

6. При обслужването на гражданите в работните помещения на
Общинска администрация - гр. Раднево да се спазват следните
противоепидемични мерки:
6.1. Спазване на дистанция най-малко 1,5 м. между лицата на които се
предоставят услугите.
6.2. Осигуряване на дезинфектант.
6.3. Поставяне на защитна маска за лице или друго средство,
покриващо носа и устата.
7. Да се поставят информационни табели за спазването на физическа
дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски.
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.

Д-Р ТЕНЬО ТЕНЕВ…/п/…
Кмет на Община Раднево

