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
№ 239
Дългопол, 19.03.2020 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с изпълнение на заповед №130/17.03.2020 г. и
№131/17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и на решенията на общински
кризисен щаб по протокол от 18.03.2020 г.
ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ И ПРИЛАГАНЕ
НА СТРОГ ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН РЕЖИМ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Да се преустанови работа на всички търговски обекти на територията на община
Дългопол от 20.00 до 07.00 часа, с изключение на бензиностанции, аптеки и
дрогерии.
2. 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.
3. Да се преустанови работата на вендинг автомати за кафе и пакетирани храни
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.
4. В обекти, които произвеждат и предлагат на място, храни ( фурни, сладкарски
изделия) и в обекти, в които извършват търговия с храни ( супермаркети, малки
магазини за хранителни стоки, складове за търговия):
- да се поставят пред входа на обекта дозатори с дезинфектант с вирусоциидно
действие за ръце и следят за ползването му от клиенти преди влизането им в
търговския обект.
- да се извършва често проветряване на обектите - най-малко през 30 минути;
- дръжките на врати, фризери, хладилни витрини, кошници и колички за
продукти, парапети, ключове за осветление, механизми дистанционно управление
на врати и всички останали повърхности, които влизат в пряк контакт с ръцете
на гражданите и служителите да бъдат периодично дезинфекцирани с
вирусоциидно действие на препарати през интервал от 20 минути;
- да се създаде организация от собствениците на посочените обекти за
недопускане струпването на хора, като се определи лице / лица, които да въвеждат
ред;

- да се следи да има отстояние между отделните граждани пред гишета, витрини,
каси и други , най-малко 1,5 метра;
- да се следи здравословното състояние на персоналът, работещ в посочените
обекти и да се предприемат своевременни мерки при установяване на симптоми
на заболяване.
5. Категорично се забранява струпването на опашки на граждани в обектите за
търговия с храни.
6. Категорично се забранява задържане на хора и консумация на храни, пред или в
супермаркети, магазини, фурни, баничарници и др.
7. Масите и столовете в посочените обекти следва да бъдат събрани и да се ограничи
достъпа до тях .
8. Фермерските пазари преустановяват работа.
9. Магазини за промишлени стоки и ателиета за услуги на граждани работят като
извършват поне 3-кратна дезинфекция на търговските площи – тезгяхи и подове,
дръжки, врати, ключове за осветление. Посещението в такива обекти, трябва да е
съобразено с площта на обекта с осигурено отстояние на клиентите от 1,5 метра.
10. Всеки, който не спазва дадените указания ще бъде санкциониран.
Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на собственици на търговски
обекти, бензиностанции, сладкарски цехове, фурни, складове за търговия за сведение и
изпълнение, както и да се изпрати до началник ПУ Дългопол.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Неделчо Куртев – служител по
СИ и ОМП.
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