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 СПРАВКА 
 
 

за актуалната обстановка в община Алфатар към 15.05.2020 г., свързана с обявената извънредна 

епизоотична обстановка, както и с противодействие на негативните последици от COVID-19 

  
 

І.Актуални данни за здравен статус на жителите на общината към 15.05.2020 г.  

Няма регистрирани граждани със симптоми на коронавирус. 

Към момента, по данни от РЗИ Силистра, извлечение от електронната информационна система, 

под режим на карантина в домашни условия са 9 човека, от които от гр.Алфатар – 6, от с.Алеково – 2 и 

от с.Бистра – 1. 
 

ІІ. Превантивни мерки за ограничаване разпространението на коронавирус COVID-19,  

във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната 

На територията на Община Алфатар е създадена организация за спазване на въведените 

противоепидемични мерки, във връзка с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05. 2020 г. за 

обявяване на извънредна епидемична обстановка и заповеди №РД-01-262/14.05.2020 г. и №РД-01-

263/14.05.2020 г.  на Министъра на здравеопазването.  

Издадена е и заповед № РД-328/14.05.2020 г. на кмета на община Алфатар за създаване на 

организация по изпълнение на въведените мерки със заповед №РД-01-263/14.05.2020 г.  на Министъра 

на здравеопазването и заповед № РД-327/14.05.2020 г. на кмета на община Алфатар, в качеството му 

на работодател, за въвеждане на специфични мерки за защита на работещите в общината и на 

гражданите – потребители на услуги /във връзка със заповед №РД-01-262/14.05.2020 г. на министъра 

на здравеопазването. 

В община Алфатар се предоставят всички административни услуги на физическите и 

юридическите лица, при спазване на противоепидемичните мерки: пропускателен режим, недопускане 

на граждани до работните помещения на І, ІІ и ІІІ етаж; обслужване на едно гише; ежедневно 

измерване на температурата на всички служители/работници и на всички граждани, допуснати до 

сградата на общината. Ще се допускат до двама граждани, а за останалите е въведен ред за изчакване, 

на разстояние 1,5-2 м един от друг. До момента не са констатирани симптоми на заразно заболяване 

при служителите/работниците и потребителите на услуги /повишена температура и др./. Предвид 

процедурите за очертаване на земеделските имоти с посеви в ИСАК по изключение се допускат до 

двама потребители на услуги в офиса на Общинската служба „Земеделие” гр.Силистра, разположена 

на ІІІ-я етаж на сградата на общината.  

В хранителните магазини на територията на общината има наличност на хранителни стоки и др. 

стоки от първа необходимост, извършва се регулярно снабдяване. Спазва се редът за обслужване и 

изчакване между купувачите, на разстояние от 2,00 м. Служителите на каса и зареждащите магазините 

работят с противогрипни маски и ръкавици.  

В гр.Алфатар се осъществява ежедневен контрол /през работните дни/ от служители на 

общината за спазване забраната за посещаване на хранителни магазини и аптеки на лица до 60 

годишна възраст, във времето от 8,30 до 10,30 часа, както и за задължителното носене на предпазни 

маски или други предпазни средства в търговски и др. обекти на закрито. На 15.05.2020 г. не са 

установени нарушения. Кметовете на кметства и кметските наместници са информирали оперативния 

дежурен на общината, че към днешна дата няма нарушения на епидемичните мерки. 

Социалните институции: Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с 

психически разстройства /ЦНСТ-ПЛПР/, Дом за стари хора /ДСХ/, ЦНСТ - 1 и ЦНСТ – 2, Кризисен 

център за деца /КЦД/, които са на 24-часов режим на работа имат нормални условия за работа. При тях 

е осигурено регулярно снабдяване с хранителни продукти и медикаменти за потребителите. 

Продължава предоставянето на социалната услуга „Личен асистент” по закона за личната помощ на 39 

потребители на услугата, както и на услугите по проект „Топъл обяд” и „Домашен социален 

патронаж”, които се предоставят на общо 460 потребителя. 

В общината няма следи на паника и безпокойство от обявената извънредна ситуация и не е 

констатирано нарушение на обществения ред. 

  Всички заповеди на министъра на здравеопазването и кмета на общината, свързани с обявените 

и отменени противоепидемични мерки, както и съобщения за гражданите се публикуват своевременно 

на сайта на община Алфатар www.alfatar.egov.bg в специално създадена страница „КОРОНАВИРУС”. 
 

http://www.alfatar.egov.bg/

