ОБЩИНА BAPHA - РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК'
КМЕТ

ЗАПОВЕД
№

' ОЬ■ 2020 година

гр. Варна,

НИКОЛАЙ

КОСТАДИНОВ -

Кмет на Район „Владислав

Варненчик"

при

Община Барна, на основание чл.46, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.63 от Закона за здравето, във връзка с извънредното
положение, обявено с решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република
България, поради регистрирано разпространение на Коронавирус 2019-nCov (COVID2019) на територията на страната, както и в изпълнение на противоепидемичните
мерки,

въведени

със

Заповед

№РД-01-124/13.03.2020г.

на

Министъра

на

здравеопазването, за период до 29.03.2020г. и със заповеди №1062/13.03.2020г. и
№1063/14.03.2020г. на Кмета на Община Варна,
НАРЕЖДАМ:
I. Заповеди №1062/13.03.2020г. и №1063/14.03.2020г. на Кмет на
Община

Варна да

бъдат разгласени

на електронната страница

и таблото за

обявления на Район „Вл. Варненчик".
II. ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ моя Заповед №67/11.03.2020г., съобразно
разпореденото в заповеди №1062/13.03.2020г. и №1063/14.03.2020г. на Кмет на
Община Варна, както следва:
1. В частта й по т.1 заповедта се изменя и допълва по следния начин:
„3. (изм. и доп.) При наличие на чакащи граждани или на граждани с 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 дистанция не по-малко
от 1 м един от друг и от обслужващите ги служители.
4.

(нова)

административната

Гражданите
сграда,

да

като

се

допускат

на същите

се

само

през

осигури

западния

достъп

вход

на

единствено до

помещенията за административно обслужване.
5. (нова) Всички служители с изключение на тези, на които работните места
са в западното крило, да влизат в административната сграда през източния вход.
6. (нова) Да не се допускат на работа служители с прояви на остри заразни
заболявания или с грипоподобна симптоматика.".
2. В частта й по т.11 заповедта се допълва по следния начин:
„2. (доп.) Регулярно и интензивно почистване и дезинфекция (не по-малко от
4 пъти дневно с хлорни препарати или препарати на спиртна основа) на всички
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повърхности и зони в контакт с открити части на тялото, както и осигуряване на
оптимални

стойности

проветряване.

На

на

микроклиматичните фактори

информационни

табели

да

се

на средата,

включително

обявят фиксирани

часове за

дезинфекция и проветряване, както следва: 10:00 - 10:15 ч.; 12:00 - 12:15 ч.;
14:00 - 14:15 ч. и 16:00 - 16:15 ч.
5. (нова) В зависимост от спецификата на съответната трудова дейност на
служителите в Район „Вл. Варненчик" по преценка на секретаря и директора на
съответната дирекция, след съгласуване с мен и ресорния заместник-кмет, може да
се въведе дистанционна форма на работа. При невъзможност работната дейност да
се организира при спазване на засилени противоепидемични мерки в работните
помещения, в това число - филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за
спазване на лична хигиена на персонала.
6. (нова) Да бъде ограничено провеждането на заседания на работни групи,
комисии и други, свързани с участие на външни за администрацията лица.
7. (нова) Да се осигури достатъчен брой служители на работните места, на
които се предоставят административни услуги.

.

8 (нова) При избор на начин на получаване на документи да се препоръчва
на гражданите използване на електронна поща или лицензиран пощенски оператор.
9.

(нова)

Служителите

от

звеното

за

административно

обслужване

задължително да ползват защитни средства - маски и ръкавици.
10. (нова) На служителите в непосредствен контакт с граждани да бъдат
осигурени препарати за лична дезинфекция.
11. (нова) Да се проведе извънреден инструктаж по ЗБУТ.
12. (нова) В помещенията за административно обслужване де се поставят
табла с информационни материали за гражданите.
13. (нова) На служебната електронна поща на служителите да се изпратят
информационни материали за превантивните мерки и действия.".
3. В частта й по т.111 заповедта се изменя и допълва по следния начин:
„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 2019nCov (COVID-2019). Командироване на служители в чужбина може да се разреши
само при изключителна необходимост.".
III.

В

останалата

си

част

Заповед

№67/11.03.2020г.

остава

непроменена, като настоящата заповед става неразделна част от нея.
IV.

Заповед

№67/11.03.2020г.

и

настоящата

заповед

за

изменение

и

допълнение да се обявят на достъпни за гражданите места.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж.
Секретар на Район „Вл. Варненчик".
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Ваня Вълчева -

Заповедта се изготви и подписа в 2 (два) оригинала, които да се връчат на
Секретаря на Района и деловодство за изпълнение.

Копие на заповедта 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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