
k A4i T Pf i
7570, г/л Алфатар, ул.Щ рдин Петров №6

гел.централа: 086/811 610

ЗАПОВ С''

№ РД -  595
гр.Алфатар, 02.(

На основание чл.44, ал.2 и чл.44. ал.1, т.8 от 2 
връзка с Решение № 482 на Министерския съвет от 1 
с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05 
удължена с Решение № 378 на Министерския 
Министерския съвет от 25.06.2020 г. и Решение №
Решение №525 на Министерския съвет от 30.07.2020 г, заповед № РД-01-487/ 31.08.2020 г. и № 
РД-489/ 31.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:

I. Създавам организация за спазване на противоепидемичните мерки, въведени със 
заповеди №РД-01-487/31.08.2020 г. и №РД-489/31.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването 
считано от 02.09.2020 г. до 30.09.2020 г., както следва:

1. Всички физически и юридически лица, котго са собственици или управляват обекти с 
обществено предназначение, търговски или дру’и обекти, които предоставят услуги на 
гражданите, освен мерките по т. 1 -  3 , прилагат и следните противоепидемични мерки:

а) организират дейността си по начин, който с 
от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните 
прилежащите към тях площи на открито;

б) осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта;
в) създават организация за контрол на входа

д
9.2020 г.

МСМА, чл.63, ал.9 от Закона за здравето, във 
5.07.2020 г. за удължаване срока на обявената 
2020 г. извънредна епидемична обстановка, 
;ъвет от 12.06.2020 г., Решение №418 на 
182 на Министерския съвет от 15.07.2020 г.,

сигурява спазването на дистанция най-малко 
услуги в помещенията и

на обекта по отношение броя на влизащите
лица с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанцията;

г) поставят на видно място информациоти табели или информират по друг начин 
потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете 
и носене на защитни маски на лицето при посещение го на съответния обект.

2. Всички лица, когато се намират в закрити о Зществени места, в т. ч. транспортни средства 
за обществен превоз, лечебни и здравни заведени^, аптеки, оптики, национални центрове по

вни учреждения и други места, в които се 
ни гари и автогари, летища, метростанции,

проблемите на общественото здраве, адмииистратт 
обслужват или имат достъп гражданите, железопъ 
търговски обекти, църкви, манастири, храмове, музей и др., са длъжни да имат поставена защитна 
маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и 
устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 
на заповед №РД-01-487/31.08.2020 г.

3. Изключение от задължението по т. 5 се дописка за:
а) клиентите в местата за хранене и в питейните заведения;
б) спортуващите на закрито за времето на физическата дейност;
в) участниците в конгресно-конферентни мероприятия, брифинги, пресконференции и 

семинари по време на изказване (лекция, презентаци и и др.) при спазване на физическа дистанция 
от 1,5 м. от останалите участници;

г) участниците (водещи и гости) в телевизионни предавания при спазване на физическа 
дистанция от 1,5 м. от останалите участници.

4. Поставянето на защитна маска за лице зг 
друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. м 
обществени места е препоръчително.

5. По смисъла на т. 5 „обществени“ са мефата, които са свободно достъпни и/или са 
предназначени за обществено ползване.

6. Противоепидемичната мярка за спазване йа физическа дистанция от най-малко 1,5 м. 
разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство се прилага и за всички лица, 
които се намират на открити обществени места (в т.ч паркове, улици, автобусни спирки).

еднократна или многократна употреба или 
т.рпа, шал, шлем и др.) на всички открити
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нятия Л И 1Ц Н О  Iмата на прсду1
създаване на организация, в съ<?гветстви<; 
ието и науката за работа на системата на

жсвдвените учебни 
училищното образование се възобновяват нри 
изготвени насоки от Министерство на образован 
предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 г. в условията на COVID-19 

8.Конгресио-конферетни мероприятия, семинари, изложения и други обществени 
мероприятия да се провеждат в неприсъствена /дистанционна/ форма, а при невъзможност 
могат да се провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет, при спазване 
на физическа дистанция от 1,5 м и на въведените противоепидемични мерки със заповед № РД

о.
(театри, кина, сценични прояви, концерти,

спортни мероприятия с тренировъчен и 
а закрито да се провеждат без публика. При

№ РД-01-487/31.08.2020 г. на министъра на

акриго да се организират при спазване на

предоставяне на социални услуги и за

01-489/31.08.2020 г. на министъра на здравеопазване
9.Културни и развлекателни мероприятия 

занятия на танцовото, творческото и музикалното изкуство) могат да се организират и 
провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет на закрито и открито, при 
спазване на физическа дистанция от 1,5 м и на въведените противоепидемични мерки със 
заповед № РД-01-487/31.08.2020 г. на министъра на здравеопазването.

Ю.Всички колективни и индивидуални 
състезателен характер за всички възрастови групи н; 
провеждането им на открито се допуска публика при заетост на местата до 50 % от общия им 
капацитет на закрито и открито, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м и на 
въведените противоепидемични мерки със заповед 
здравеопазването

11.Групови празненства на открито и на з̂  
физическа дистанция от 1,5 м и на въведените противоепидемични мерки със заповед № РД-01- 
489/ 31.08.2020 г. на министъра на здравеопазването.

12. В специализираните институции за 
социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни 
лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените 
противоепидемични мерки и предоставяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със 
заразно болни лица, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените 
противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за 
контролните органи при осъществяване на контролнгта им дейност.

13.Дейностите, които не са преустановени или 
спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със заповед № РД-01-487/ 31.08.2020 г.

V. Заповед №РД-550/31.07.2020 г. се отменя.
VI. Дейностите по създазане на организация ia спазване на въведените със заповед РД-01- 

487/ 31.08.2020 г. и № РД-489/ 31.08.2020 г.на МиИистъра на здравеопазването и с настоящата 
заповед противоепидемични мерки в сградите на об цината за социални услуги, детски и учебни 
заведения, административни услуги, в качеството им на обществени места, се възлагат на 
директорите на: Основно училище „Христо Ботез” гр.Алфатар, Детска градина „Щастливо 
детство” гр.Алфатар, Дом за стари хора гр.Алфатар* ЦНСТ 1, ЦНСТ 2 към ДСХ, ЦНСТ -  ПРПР 
гр.Алфатар, Кризисен център за деца гр.Алфатар, секретари на народни читалища.

VII. Дейностите по осъществяване на контрол за спазване на противоепидемичните 
мерки се възлагат на кметовете на кметства и кметските наместници. Осъществяването на 
контрол в гр.Алфатар и инцидентен контрол във 
постъпване на сигнали за нарушения/ се възлагат на

всички населени места на общината /при 
Иван Иванов -  Младши експерт УТ, еколог, 

Надка Гаджева - Младши експерт КС, НС, БКС и Иванка Ангелова -  Младши експерт АТО, БХТ.
Заповедта да се обяви публично -  да се пубхикува на интернет страницата на общината: 

www.alfatar.egov.bg и да се постави на табла за информация пред общината и кметствата
Заповедта подлез/си на обжалване пред PC Силистра, в срок до 14 дни от обявяването й. 
Препис от заповедта да се предостави горепосочените длъжностни лица, кметове на 

кметства и кметски наместници, директори на дирекции в общината, директори на образователни
и социални институции /за запознаване на служит 
сведение и изпълнение.

Цялостен контрол по изпълнен 
Заместник-кмет „Регионално разв

ЯНКА ГОСПОДИНОВ 
Кмет на община Алфатар

e-mail: obshtina

забранени с тази заповед се провеждат при

;лите и работниците/, секретари на НЧ, за

а ще осъществявам лично и съвместно със

vvww.alfatar.egov.bg

http://www.alfatar.egov.bg

