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З  А  П  О  В  Е  Д  

с.Гърмен,  ~  	2020 год. 

На  основание  чл. 44, ал. 2 от  Закона  за  местното  самоуправление  и  местната  
администрация, чл. 63, от  Закона  за  здравето, и  във  връзка  с  усложняващата  се  
епидемична  обстановка, свързана  с  разпространението  на  COVID — 19 на  територията  
на  страната, Решение  №  325 от  14.05.2020 г. на  Министерски  съвет  за  извънредната  
епидемична  обстановка  и  удължена  с  Решение  673 от  25.09.2020 г  до  30.11.2020 г., 
Заповед  №  РД- 01- 603/13.09.2020 г. и  Заповед  №  РД  — 01 — 609/21.10.2020 г. на  
Минисrьра  на  здравеопазването  

НАРЕЖДАМ: 

Въвеждам  следните  противоепидемични  мерки  на  територията  на  община  Гърмен  
до  30.11.2020г. 

1. Всички  работодатели  и  органи  по  назначаването  да  организират  провеждането  на  
противоепидемичните  мерки  в  работните  помещения, както  следва: 

- редовно  проветряване  и  дезинфекция  на  работните  помещенията; 
-недопускане  до  работните  помещения  на  лица  с  проява  на  остри  респираторни  

болести  (повишена  температура, кашлица, затруднено  дишане, загуба  на  обонянието, 
нарушение  или  загуба  на  вкуса  и  други); 

-да  се  направи  инструктаж  на  персонала  за  поддържане  на  хигиената  с  
дезинфектанти; 

-да  се  осигури  физическа  дистанция  от  най-малко  от  1,5 м., при  невъзможност  да  се  
носи  задължително  предпазна  маска. 

-работодателя  е  длъжен  да  осигури  лични  предпазни  средства  на  персонала  в  
зависимост  от  спецификата  на  работа  и  оценка  на  риска  на  работното  място; 

-преминаване  на  дистанционна  форма  на  работа, където  е  приложимо. 
2. В  обектите  с  обществено  предназначение, rьрговски  или  други, които  

предоставят  услуги  на  rраждани  прилагат  следните  противоепидемични  мерки: 
- организират  дейносrга  си  по  начин, който  осигурява  спазването  на  дистанция  най  

— малко  от  1,5 м. между  лицата, на  който  се  предоставят  съответните  услуги  в  
помещенията; 

-създават  организация  за  контрол  на  входа  по  отношение  броя  на  влизащите  лица; 
-поставяне  на  видно  място  на  табели  или  информират  по  друг  начин  потребителите  

на  услуги  за  задължително  спазване  на  физическа  дистанция, хигиена  на  ръцете  и  
носене  на  защитни  маски  при  посещението  на  съответния  обект; 

- да  се  прави  дезинфекция  на  помещенията  минимум  4 пъти  дневно  по  
предварителен  график. 
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3. В  заведенията  за  обществено  кранене  да  се  създаде  организация : 
- за  спазване  на  дистанция  от  1,5 м. между  облегanките  на  най  - близко  

разположените  столове  от  две  съседни  маса  и  недопускане  на  повече  от  б  души  на  една  
маса; 

-да  се  прави  дезинфекция  на  помещенията  минимум  4 пъти  дневно  по  
предварителен  график. 

- задължително  носене  на  защитни  маски  от  персонanа  в  обектите; 
4. На  пазари, rьржища  и  други  скодни  места  да  се  създаде: 
- физическа  дистанция  чрез  въвеждане  на  дистанция  от  1,5 м. между  сергии, маси, 

подвижни  павилиони, щандове  и  др.; 
-организация  за  еднопосочно  движение  и  задължително  носене  на  предпазни  маски  

от  лицата  на  пазара, rьржища  и  др.; 
5. При  провеждане  на  групови  празненства  на  открито  или  на  закрито  (в  т.ч  сватби, 

кръщенета  и  др.), да  се  организират  при  спазване  на  физическа  дистанция  от  1,5 м. и  
всички  други  предписание  дадени  в  т. 3, ограничава  се  и  броя  на  лицата  при  събирания  
на  закрито  до  30 лица. 

б. При  провеждане  на  спортни  мероприятия  и  състезания  (в  т.ч  футбол, баскетбол  и  
др.) присъствието  на  публиката  да  е  30°/о  от  капацитета  при  създаване  на  организация  
за  спазване  на  физическа  дистанция  от  1,5 м. между  зрителите. 

Контролът  по  заповедта  ще  осъществявам  лично. 

Препис  от  заповедта  да  се  връчи  на  кметовете  и  кметските  наместници  в  община  и  
на  началник  ПУ  - Гърмен  за  сведение  и  изпълнение. 

Контролът  по  заповедта  ще  осъ  .= 	: ам  лично. 
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