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ЗАПОВЕД
№ РД-300
с. Баните, 28.10.2020 год.
На основание чл, 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.63, ал.1,4,5 от Закона за
здравето, във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25.09.2020 г. за
удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от
14.05.2020 год.х извънредна епидемична обстановка и предложение Главния
държавен здравен инспектор за въвеждане на мерки на територията на страната,
усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на
COVID-19 и Заповед № РД-01-609/28.08.2020 год.
на Министъра на
здравеопазването за въведени противоепидемични мерки на територията на
Република България, считано от 22.10.2020 год. до 30.11.2020 год. и във връзка с
изпълнение предвидените мерки в заповедта, моя Заповед № РД-294/23.10.2020 г.
в сградата на Общинска администрация и сградите на кметствата на територията
на Община Баните,
Н А Р Е Ж Д А М :
1. Редовно проветряване и дезинфекция, съгласно алгоритъм, посочен в
приложение 1 към Заповед № РД-01-609/28.08.2020 год.
на Министъра на
здравеопазването и моя Заповед № РД-294/23.10.2020 г.
2. Недопускане в сградата на Общинска администрация и кметствата лица с
прояви на остри респираторни заболявания (повишена температура, кашлица,
затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и др.)
3. Инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно
посоченото в приложение 2 към гореспоменатите заповеди и осигуряване на сапун и
вода и дезинфектант.
4. Гражданите, влизащи в Общинска администрация Баните и Кметствата по
населените места да спазват физическа дистанция между тях най-малко от 1,5 м., а
при невъзможност - носене на защитна маска за лице.
5 .Всички служители да бъдат осигурени със защитни маски за лице, шлем,
ръкавици и др., а тези които изпълняват служебните си задължения на открито да
спазват на физическа дистанция от 1,5 метра.
6. Да се постави дезинфектант за ръце на входа, по коридорите и в центъра
за обслужване на граждани в сградата на ОбА Баните;
7. Дежурните от охраната в общината да контролират на входа по
отношение броя на влизащите лица и носенето на защитни маски за лице;
8.
Гражданите, желаещи да получат административни или технически
услуги да бъдат обслужвани в Центъра за услуги и информация на граждани (ЦУИГ),
като служителят който трябва да извърши услугата се уведомява или от дежурния от
охраната или от служителите от центъра.

9. Служителят, който ще обслужва гражданин в ЦУИГ да преминава през
изхода на сградата откъм улицата, а не през гише № 6.
10. Входът на сградата откъм улицата да бъде затворен за граждани.
Същите да се насочват към ЦУИГ.
11. На видно място да се поставят информационни табели или информират
по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа
дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при
посещението в общинската администрация и кметствата.
12. Лицата, предоставящи административни и други услуги на граждани да
използват средствата на информационните и комуникационните технологии и при
възможност да предоставят съответните услуги в електронна среда.
13. В пазарните дни вторник и четвъртък да се осигури еднопосочно
движение на хората по улица „Стефан Стамболов“, а звеното за контрол, назначено
да извършва проверки да следи за спазване на противоепидемичните мерки и при
необходимост да се налагат предвидените в закона санкции.
14. В края на пазарния ден да се извършва дезинфекция на улицата.
Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община
Баните: www.banite.egov.bg.
Контрол по изпълнението на заповедта, възлагам на Зорка Маджарова – Зам.
Кмет на Община Баните.
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