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ПРОТОКОЛ №
от заседание на Общински кризисен щаб

Днес 18.03.2020 г., Кметът на община Дългопол свика заседание на Общинския кризисен
щаб във връзка с изпълнение на заповед №130/17.03.2020 г. и №131/17.03.2020 г. на
Министъра на здравеопазването и решенията на Областен кризисен щаб от 18.03.2020 г.
На заседанието на щаба бяха обсъдени предприемането на конкретни мерки по
изпълнението на горепосочените заповеди и решения на Областния кризисен щаб.
След направеният анализ и конкретни предложения от членовете на кризисния
щаб, се взеха следните

РЕШЕНИЯ:

1. Кметовете и кметски наместници на населените места да установяват лица,
пристигнали от рискови дестинации, включително и от гр. Банско на територията
на съответното населеното място и при установяване на такива лица незабавно да
уведомят общинският кризисен щаб, като по възможност да дават пълни данни за
лицата.
2. В случай на лица, находящи се на територията на съответното населено място,
поставени под карантина, да следят за спазването й. В случай на нарушение да
уведомят общинския кризисен щаб.
3. Всички лица, пристигнали на територията на община Дългопол, преди издаването
на заповедта на Министъра на здравеопазването № РД-01-130/17.03.2020 г., от
цитираните в нея рискови дестинации, да бъдат поставени под карантина от Кмета
на община Дългопол.
4. Кметовете и кметските наместници да извършват контрол по ограничаване
събирането на повече от двама души на обществени места.
5. Ежедневно да се извършва дезинфекция на обществените места за ползване в
населените места – площади, детски площадки и др.
6. Да се закупят предпазни маски за всички уязвими групи на територията на община
Дългопол.
7. Да се спре работата на вендинг автомати за кафе разположени на открито.
Автоматите за кафе на закрито (в административни сгради, в хранителни

магазини, в бензиностанции и др.) работят, като се прилагат всички мерки за
безопасност - дезинфекция на бутоните, отделенията за монети и всички други
повърхности, които са в контакт с ръцете на потребителите.
8. Да се преустанови работа на търговските обекти на територията на община
Дългопол от 20.00 до 07.00 часа.
9. Бензиностанциите за времето от 20.00 до 07.00 часа да извършват търговия само
с горива и смазочни материали. След посочения час се преустановява продажбата
на всякакви други стоки.
10. Собствениците на търговски обекти да поставят пред входа на обекта дозатори с
дезинфектант за ръце и следят за ползването му от клиенти преди влизането им
в търговския обект.

УТВЪРДИЛ: /п/
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Председател на Общинския кризисен щаб /п/

