ОБЩИНА BAPHA - РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК"
КМЕТ

ЗАПОВЕД

№ _Ш _
гр. В ар н а,

2020 година

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ - Кмет на Район „Владислав Варненчик" при Община
Варна, във връзка с разпространението на Коронавирус 2019-nCov (COVID-2019) и
обявената от Световната здравна организация степен на спешност за общественото
здраве от международно значение по отношение на заболяването, с недопускане и
ограничаване разпространението му на територията на район „Вл. Варненчик", на
основание чл.46, ал.1, т.11
администрация,

чл.63,

от Закона за местното самоуправление и местната

ал.4 от Закона за здравето,

както

и Заповед

№РД-01-

118/08.03.2020Г. на Министъра на здравеопазването и Заповед №0943/08.03.2020г. на
Кмет на Община Варна,

НАРЕЖДАМ:

I. Пропускателния режим в сградата на Район „Владислав Варненчик" временно
се изменя по следния начин:
1. Не

се

допуска

натрупване

на

голям

брой

лица

в

помещенията

за

административно обслужване на гражданите, както и в стаите на служителите, на които
се налага да имат пряк досег с потребители на административни услуги.
2. Гражданите да изчакват на открито или на място в сградата с осигурена добра
аерация (проветрение).
3. При видими симптоми на неразположение (кашляне, кихане, секреция от
носа) лицата да бъдат любезно поканени да използват лични предпазни средства маски, носни кърпи и други, които да поставят пред лицето си, както и да спазват
подходяща дистанция един от друг и от обслужващите ги служители.
И . Превантивни организационни мерки,
1. В източния и западния вход на сградата да се постави дезинфектант, с който
гражданите ще могат да си почистват ръцете.
2. Регулярно и интензивно почистване и дезинфекция (не по-малко от 4 пъти
дневно с хлорни препарати или препарати на спиртна основа) на всички повърхности и
зони в контакт с открити части на тялото, както и осигуряване на оптимални стойности
на микроклиматичните фактори на средата, включително проветряване.
3. Спазване на добра лична хигиена чрез измиване и дезинфекциране на ръцете
след всяко потенциална възможност за замърсяване.

4.

Да се постави мокър филтър пред всички входове на сградата на районната

администрация.
III.

Прекратяват

се

всякакъв

вид

командировки,

както

и задграничните

пътувания на служителите, като се указва и доброволно изолиране в продължение на
14 дни на служители, пътували до зона с разпространение на Коронавирус 2019-nCov
(COVID-2019).

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Секретар на Район „Вл.
Варненчик".

Настоящата заповед се подписа в 2 (два) оригинала, които да се връчат на
Секретар на Район и деловодство за изпълнение.

Копие да се изпрати чрез служебната електронна поща на зам.-кметове,
директори на дирекции, началници на отдели и на всички служители за сведение и
изпълнение.
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