ЗАПОВЕД
№ 177
гр. Кубрат, 09.03.2020 г.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.63, ал.4 от Закона за здравето, заповед №
РД-01-105/05.03.2020г., заповед № РД-01-114/05.03.2020г., заповед № РД-01117/08.03.2020г. и заповед № РД-01-118/08.03.2020г. на Министерство на здравеопазването,
Заповед № 8121з-256/02.03.2020г. на Министерство на вътрешните работи, във връзка със
заповед № ОМП-005/09.03.2020г.на Областния управител на Област Разград , взети
решения на заседанието на Областния оперативен щаб и с оглед обявената от Световната
здравна организация спешност за общественото здраве от международно значение по
отношение на заболяването /COVID-19/

НАРЕЖДАМ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Да се преустановят посещенията на културни и масови мероприятия.
Да се преустанови провеждане на всякакви мероприятия, в които участват деца.
Провеждането на спортни мероприятия да се извършва без публика.
Временно да се преустановят събиранията в пенсионерски клубове и клубове на лица
с увреждания на територията на Община Кубрат.
Да се преустанови провеждането на седмични пазари в гр. Кубрат и населените места
на територията на общината.
Да се преустановят посещенията на външни лица в специализираните институции и
услуги от резидентен тип на територията на Община Кубрат.
Да се извършва редовно влажно почистване и дезинфекция в обществени сгради ,
пощенски станции и др.
Превозвачите, осигуряващи обществен транспорт следва да извършват ежедневно
почистване с подходящи дезинфекционни препарати превозните средства отвътре,
включително парапетите, седалки и места които пътниците докосват с ръце.
Кметовете на населените места да оказват пълно съдействие на органите на ОД на
МВР за осъществяването и контрола по изпълнение на разпoредените мерки.

Срок за изпълнение на заповедта – до отмяна.
Настоящата заповед да се публикува на сайта на Община Кубрат и информационни
табла на територията на Община Кубрат. Препис от заповедта да се изпрати на началника на РУ –
Полиция гр. Кубрат, кметове и кметски наместници на територията на Община Кубрат и на
всички заинтересовани страни за сведение и изпълнение.
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