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ЗАПОВЕД
№ РД-137
с. Баните 04.05.2020 год.
за изменение и допълнение на моя Заповед № РД-103/13.03.2020 год.
На основание чл, 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.63, ал.1,4,5 от Закона за здравето,
чл.65, ал.1, т.3 от Закона за защита при бедствия, Заповед № РД-103/13.03.2020 год. на Кмета
на Община Баните,
Заповед № РД-195/10.04.2020 год.
на МЗ за удължаване на
противоепидемичните мерки до 13.05.2020 год.и Заповед № РД-01-249/03.05.2020 год. на
Министъра на здравеопазването за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-124 от
13.03.2020 год. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични
мерки на територията на Република България,
Н А Р Е Ж Д А М :
I. Изменям и допълвам моя Заповед № РД-103/13.03.2020 год., както следва:
1. Като изключение от I.1 се допускат посещенията на търговски площи на
открито(градини, тераси и др.)на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни
заведения и кафе-сладкарници, при спазване на следните противоепидемични мерки:
а/разполагане на масите по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 2,5 м. между
тях и не повече от 4 лица на маса или на едно семейство;
б/обслужващият персонал да е с поставена защитна маска за лице;
в/да се почистват и дезинфекцират повърхностите на масите и столовете след всеки
посетител;
г/ да се поставят на видни места диспенсери с дезинфектант за ползване от посетителите
на заведението.
2. При установени нарушения от органите на Българска агенция по безопасност на
храните (БАБХ) и на Регионалните здравни инспекции (РЗИ), се предприемат действия за
незабавно прекратяване на дейността на обектите по т. I.1.
3. Като изключение от I.5 се допуска упражняването на индивидуален спорт на открито
(в т.ч. тенис, колоездене, лека атлетика, голф и др.) , при спазване на дистанция от най-малко
2,5 м. между отделните спортуващи и на всички противоепидемични мерки.
Заповедта влиза в сила от 04.05.2020 год., с изключение на т. I.1, която влиза в сила от
06.05.2020 год.
Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Баните:
www.banite.egov.bg.
Същата да се съобщи на всички собственици на търговски обекти, попадащи в
категорията на тези, описани в I.1 от настоящата заповед за сведение и изпълнение, а контролът
по изпълнението й по населените места на общината, възлагам съответно на Кметовете и
Кметските наместници.
Контрол по изпълнението на заповедта за с. Баните, възлагам на Зорка Маджарова – Зам.
Кмет на Община Баните.
МИЛЕН БЕЛЧЕВ
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