ОБЩИНА ЕЛХОВО
гр.Елхово, ул. „Търговска” №13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034;
e-mail: obshtina@elhovobg.org ; kmet@elhovobg.org; www.elhovobg.org

ЗАПОВЕД
№ РД 150/09.03.2020 г.
На основание чл. 44 ал.2 и чл. 44 ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 4 и ал. 5 от Закона
за здравето, във връзка с препоръка на Националния оперативен щаб,
създаден със Заповед № Р – 37/ 26.02.2020 г. на министър председателя на
Република България и проведено извънредно заседание на Министерския
съвет на РБ но 08.03.2020 г., както и със Заповед № РД-01-117/ 08.03.2020
г. на Министъра на здравеопазването,
НАРЕЖДАМ:
1. На територията на община Елхово:
1.1 Да бъдат преустановени посещенията на културни мероприятия
от всякакъв вид.
1.2. Спортните мероприятия да се провеждат без публика.
1.3. Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия, в
които участват деца.
1.4. Препоръчително е ограничаване на частните мероприятия с
масов характер на открито и на закрито.
1.5. Препоръчва се във всички помещения на институции, в които се
работи с граждани да се предприемат мерки за почистване с
дезинфектанти минимум 4 пъти на ден.
2. В общинска администрация Елхово до второ нареждане:
2.1. В центъра за услуги и информация на гражданите да се
обслужват граждани при повишени противоепидемични мерки.
2.2. Детските градини да работят със засилен филтър на вход за
проверка на здравословното състояние на децата и персонала.
2.3. Социалните заведения и клубове да работят при засилени мерки
за дезинфекция, а в ЦСРИ „ Св.Марина“ и със засилен филтър на вход за
проверка на здравословното състояние на потребителите.
2.4. Във всички общински помещения, които работят с граждани да
се извършва дезинфекция най-малко 4 пъти на ден.
Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на
интернет страницата на община Елхово.

Препис от заповедта да се връчи на Началника на РУП Елхово,
кметовете и кметските наместници на територията на община Елхово,
зам.кметове и секретар на общината за сведение и изпълнение и на
Директора на РЗИ Ямбол и Областен управител – за сведение.
Обявяването на заповедта възлагам на началник отдел АИО.
Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на ресорните зам.
кметове и секретаря на община Елхово.
ПЕТЪР КИРОВ
Кмет на община Елхово

