ОБЩИНА РАДНЕВО

- ОБЛАСТ СТАРА

ЗАГОРА

ЗАПОВЕД
№ .£М
.616
гр. Раднево

М №. ММ)
г

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-01 -143/20.03.2020г. 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, както и с цел по-голямата сигурност на всички
граждани на територията на Община Раднево:

НАРЕЖДАМ:
1. Допълвам част II от Заповед №557 от 16.03.2020 г., като създавам т.23,24,25.26.27,28,29 и
актуализирам т.7 от Заповед №557 от 16.03.2020 г.:
„7.Преустановява се дейността на вендинг автомати и кафе машини на открити и закрити
пространства на територията на Община Раднево.
„23. Въвеждам вечерен час за всички лица, жители и граждани на територията на Община
Раднево считано от: 20:00 ч. до 05:00 ч., в т.ч деца и непълнолетни. "
„24. Да се ограничи движението от и до кв. „Кантона" и да се осигурят 24-часови дежурни
екипи от РУ на МВР - Раднево, които да извършват проверка на личните документи. Здравните
медиатори на към Община Раднево да разяснят мерките за превенция при разпространяването на
COVID - 19, чрез провеждане на информационна кампания."
„25. Препоръчвам на домоуправителите на жилищни блокове и кооперациите да организират
ежедневно миене и дезинфекция на входове, асансьори и стълбища."
„26.Преустановявам посещенията на площадки, паркове, градските градини, откритите фитнес
уреди, спортни и детски площадки на открити и закрити обществени места."
„27.Забранява се на лицата до 60 годишна възраст да посещават хранителните магазини и
аптеките във времето от 08:30 ч. до 10:30ч. всеки ден."
„28. Управителите на магазини, аптеки, фирми за доставка на храна, банкови клонове, валутни
бюра, каси за плащане на битови сметки, фирми за комунални услуги, спедиторски фирми да
обезпечат дезинфекция на помещенията минимум 4 пъти дневно и да снабдят персонала си със
защитни маски. Да се осигури дезинфекция на банкомати и ПОС терминали."
„29.Водачите на таксиметрови коли да са оборудвани с предпазни маски, ръкавици и
дезинфектанти."
Мерките са в сила до изричната им отмяна.
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 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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