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ЗАПОВЕД
№ 210
Дългопол, 10.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с регистрираните случаи на COVID – 19 на териториите на
област Габрово и област Плевен, в изпълнение на препоръките на Националния
оперативен щаб, създаден със заповед Р-37/26.02.2020 г. на Министър–председателя на
Р България

НАРЕЖДАМ:
1. Забранявам достъпа на външни лица в сградата на община Дългопол до второ
нареждане, с изключение на:
- Център за административно обслужване;
- Отдел „Местни данъци и такси“;
- Общинско социално предприятие „Домашен социален патронаж“;
- Център за социална рехабилитация и интеграция.
2. При необходимост от лична среща, служителите от общинската
администрация слизат в фоайето на сградата.
3. В Центъра за административно обслужване, помещението за обслужване на
граждани от отдел „Местни данъци и такси“ и

Общинско социално предприятие

„Домашен социален патронаж“, се прилагат следните санитарно – хигиенни мерки:
- На всеки 30 мин. се дезинфекцират плотовете, помощните маси, бравите, местата

за сядане и химикалите за граждани.
- На всеки 60 мин. гореспоменатите помещения се затварят за проветряване и
почистване на подовете.
- Във времето на обедна почивка на служителите от общинска администрация
да се дезинфекцират коридорите, фоайетата и входните врати на сграда А и Б,
както и тоалетните.
- Бравите на всички врати се дезинфекцират периодично.
4. За обезпечаване на мерките да се закупят дезинфекционни материали.
Заповедта да се сведе до знанието на:
- оперативни дежурните в община Дългопол – за изпълнение;
- служителите, отговарящи за почистването на сградата на община Дългопол – за
изпълнение;
- зам.–кметовете, директори на дирекции, началници на отдели, служител по
сигурността на информацията и ОМП, на

управител на ЦСРИ и ОСП „Домашен

социален патронаж“ – за запознаване на служителите и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на К. Балинова – секретар на
община Дългопол.
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