РЕШЕНИЕ № 1
Днес 21.03.2020г. след заседание на Общинския кризисен щаб на Община Кубрат
във връзка с въведените със Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. и Заповед № РД-01143/20.03.2020г. на Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки,
считано от 00.00 часа на 21.03.2020г. на територията на Община Кубрат се взеха
следните решения:
1. Преустановяват се посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски
площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места, междублокови
пространства и др. както й консумирането на храни и напитки в района на търговските
обекти/маси, столове и пейки/;
2. Забранява се на лица до 60 годишна възраст да посещават хранителните
магазини и аптеки във времето от 08.30 до 10.30 часа;
3. Да се спре работата на вендинг автоматите за кафе, разположени на открито и
закрито на територията на Община Кубрат;
4. Да се забрани продажбата от пекарни, баничарници, дюнерджийници,
кебапчийници, и др. подобни, чиято продукция не е фабрично пакетирана до второ
нареждане;
5. Обредните дейности да се изпълняват при засилени мерки на превенция (за
сватби в Ритуалната зала пред длъжностно лице по гражданско състояние се явяват
единствено младоженците и техните свидетели);
6. В срок до 24.03.2020г. включително да се извърши проверка от длъжностни
лица, определени със заповед на Кмета на община Кубрат на всички търговски обекти
във връзка със спазването на въведените противоепидемични мерки с COVID-19 на
територията на Община Кубрат и при констатиране на нередности (пропускателен
режим, струпване на хора, неспазване на хигиенни изисквания и др.) да се сезират РЗИ
– Разград, РУ „Полиция“ гр. Кубрат и БАБХ гр. Разград.
7. Във връзка с горните решения на Общинския кризисен щаб на Община Кубрат,
да се издаде заповед на Кмета на Община Кубрат, която да се сведе до знанието на
всички заинтересовани.
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