ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ
9250 гр. Дългопол
Ул. Георги Димитров, 105

КМЕТ: 0517/ 22250
централа 0517/22185; факс: 0517/22135
www.dalgopol.org obshtina@dalgopol.org

ЗАПОВЕД
№ 235
Дългопол, 19.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с разпространението на COVID -19 и обявена от СЗО степен
на спешност за общественото здраве по отношение на заболяването и извънредното
положение в страната, препоръчваме следните мерки за недопускане и ограничаване
разпространението на заболяването в общинска администрация Дългопол:

НАРЕЖДАМ:
I. По отношение на дейността и организацията на работа в общинска
администрация Дългопол.
1. Да не се допускат служители с грипоподобна симптоматика на работа.
2. Провеждането на заседания, работни групи и други прояви с участие на външни лица
в административните сгради да бъде ограничено. Същото важи и за провеждането на
вътрешнослужебни мероприятия и прояви.
3. Да се ограничи командироването на служители в страната, включително и до
областния град. Командироването да се осъществява при изключителна необходимост.
II. По отношение предоставянето на административни услуги.
1.В центъра за административно обслужване и на отдел МДТ, както и в кметствата, при
наличие на чакащи клиенти да се спазва минимална дистанция 1-1.5 метъра между
посетителите.
2. Да се извършва активно информиране на потребителите на услуги по телефона и чрез
интернет страницата на Общината за предоставяните административни услуги.
3. Да се насърчават потребителите на услуги за възможностите за заявяване на
административни услуги и за получаване на издадените документи по електронен път
или чрез лицензиран пощенски оператор, както и през Средата за сигурно електронно
връчване.

Ш. По отношение хигиенно-противоепидемичните мерки.
1. Служителите, чиито служебни задължения налагат контакти с външни
посетители/потребители на административни услуги, да работят задължително с лични
предпазни средства - защитна маска, която да се сменя на всеки два часа и ръкавици
Служителите да ползват препарати за дезинфекция на ръце - гелове, спрейове и разтвори
на алкохолна основа и периодично да обработват ръцете си.
2. Да се осигури почистване и дезинфекция на всички повърхности и зони от работната
среда, които контактуват с открити части на тялото. На дезинфекция подлежат всички
плотове, повърхности, сензорни екрани и други дигитални устройства. Допълнително се
обхващат дръжки на врати, парапети, електрически ключове, дозатори, санитарни възли,
мивки.
3. Да се осигури регулярно и достатъчно надеждно проветряване на помещенията.
Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на зам.-кметовете, кметовете на
кметства, кметските наместници, директор дирекция и началниците на отдели, които да
запознаят всички служители, които са на тяхно подчинение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на Общината.
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