строго спазване на санитарно-хигиенните
изисквания.

Въведени противоепидемични мерки във
връзка с усложнената епидемична
обстановка,
свързана
с
разпространението на COVID-19 на
територията на страната и обявеното с
Решение от 13.03.2020 г. на Народното
събрание
на
Република
България
извънредно положение
Мерки на държавата:
1. Преустановяват се посещенията в
увеселителни и игрални зали, дискотеки,
барове, ресторанти, заведения за бързо
обслужване, питейни заведения, кафе
сладкарници и големи търговски центрове
тип МОЛ, с изключение на банковите и
застрахователните офиси, хранителните
магазини и аптеките в тях. На ресторанти и
заведенията за бързо обслужване се
разрешават доставки на адрес при строго
спазване
на
санитарно-хигиенните
изисквания. Всички търговски дейности,
неупоменати по-горе, продължават да
функционират по досегашния ред при

2. Преустановяват се учебните занятия и
всички
извънкласни
мероприятия
(занимални, клубове, зелени училища,
екскурзии и други)
в
училищата,
университетите и в другите обучителни
институции и организации. При възможност
се въвежда дистанционна форма на
обучение.
3. Преустановяват се посещенията на децата
в детските ясли и детските градини.
4. Преустановяват се всякакви групови
форми на дейност и работа с деца и
ученици,
извън
системата
на
предучилищното
и
училищното
образование, които се организират и
провеждат от физически и юридически
лица,
независимо
от
правноорганизационната им форма.
5. Преустановява се провеждането на
всякакъв
вид
масови
мероприятия,
включително
спортни,
културноразвлекателни и научни (кина, театри,
концерти,
музеи,
конференции,
симпозиуми, спортни и СПА центрове,
фитнес-зали и други).
6. Всички работодатели в зависимост от
спецификата
и
възможностите
на
съответната трудова дейност да въведат

дистанционна форма на работа за
служителите си. Когато това е невъзможно,
работодателите организират провеждането
на засилени противоепидемични мерки в
работните помещения, в т. ч. филтър,
дезинфекция и проветряване, инструктаж за
спазване на лична хигиена на персонала и
не допускат служители или външни лица с
прояви на остри заразни заболявания.
7. Преустановяват се плановите детски и
женски консултации, профилактичните
прегледи, профилактичните имунизации,
приема и провеждането на планова
оперативна
дейност,
включително
присаждането на органи от живи и трупни
донори, както и свижданията във всички
лечебни заведения.
8. Забранява се влизането в България на
лица
от
16
държави
заради
разпространението на COVID-19. Тя се
отнася за пътници, пристигащи у нас от
Китай, Иран, Бангладеш, Индия, Малдиви,
Непал, Шри Ланка, Испания, Италия, Южна
Корея, Франция, Германия, Нидерландия,
Швейцария, Великобритания и Северна
Ирландия. Забраната влиза в сила в 00.00
часа на 18 март. Изключени от нея са
българските граждани, членовете на
техните семейства, както и лицата със
статут на постоянно и продължително
пребиваване на територията на Р България
и членовете на техните семейства.

9. Разкриване на временни звена за
граничен здравен контрол на граничните
контролно-пропускателни
пунктове
Гюешево, Видин, Връшка чука, Маказа Нимфея и Илинден – Ексохи.
10. На домашна изолация и лечение
подлежат следните потвърдени случаи на
COVID-19:
- асимптоматични лица (открити като
контактни или в хода на проведени
епидемиологични проучвания);
- лица с леки клинични оплаквания (телесна
температура
<
380С,
кашлица,
неразположение, хрема, възпалено гърло,
стомашно-чревни симптоми, като гадене,
повръщане и /или диария, без промени в
психичния статус (т.е. объркване или
летаргия) и без придружаващи хронични
заболявания или имунокомпрометиращи
състояния и др.
11.
На
задължителна
изолация
и
хоспитализация в лечебно заведение на
територията
на
съответната
област
подлежат следните потвърдени случаи
COVID-19:
- възрастни лица ≥ 60 г., независимо от
клиничното протичане на заболяването;
- лица с придружаващи заболявания или
имунокомпрометиращи
състояния,
независимо от клиничното протичане на
заболяването;

- лица с тежко клинично протичане като
задух или затруднено дишане, появата на
храчки или хемоптое;
- лица с невъзможност за изолация и
лечение в домашни условия, независимо от
клиничното протичане на заболяването.
12. Не се допуска посещението и
събирането на повече от двама възрастни
хора на открити и закрити обществени
места.
Всички
стопански
субекти
продължава работата си при спазване на
ограниченията и изискванията, предвидени
в Заповед №РД-01-124 от 13.03.2020 г.
13. Всички български граждани и граждани
на други държави с постоянно, дългосрочно
или продължително пребиваване на
територията на Република България и
членовете
на
техните
семейства,
пристигащи
от
Китайската
народна
република, Ислямска република Иран,
Бангладеш, Република Индия, Република
Малдиви,
Федерална
демократична
република
Непал,
Демократична
социалистическа република Шри Ланка,
Кралство Испания, Италия, Република
Корея,
Обединено
кралство
Великобритания и Северна Ирландия,
Франция, Федерална република Германия,
Кралство Нидерландия и Швейцария, се
поставят под карантина за срок от 14 дни в
дома или на друго място за настаняване, в
което лицето е посочило, че ще пребивава с

предписание на органите на граничния
здравен контрол.
14. За българските граждани – водачи на
тежкотоварни автомобили, пристигащи от
държавите се установяват следните мерки:
а) за водачите, които разтоварват стоки и
товари и предвиждат отпътуване в
следващите дни (независимо от причината
за престой), за периода на престой на
територията на Република България,
водачите се поставят под карантина, като
изпълнението на мярката се контролира по
посочения в тази заповед ред с оказване на
пълно съдействие от превозвача, чийто
служител е съответният водач, до напускане
на страната от водача;
б) за водачите, които не предвиждат
отпътуване към горепосочените държави, се
поставят под карантина за срок от 14 дни в
дома или на друго място за настаняване, в
което лицето е посочило, че ще пребивава с
предписание на органите на граничния
здравен контрол.
в) за водачите
на тежкотоварни
автомобили, които не са български
граждани, но са граждани на някоя от
държавите и/или влизат на територията на
страната от държава, се прилага следната
мярка – влизат на територията на Република
България, разтоварват превозваните стоки и
товари и незабавно напускат територията на
страната, като времето на преминаване през

територията на страната не може
надвишава 24 часа.

да

15.
Общопрактикуващите
лекари
осъществяват медицинско наблюдение за
14-дневен период на поставените под
карантина лица от техните пациентски
листи.
16.
Български
граждани
без
общопрактикуващ лекар се проследяват за
14-дневен
период
от
съответната
регионална здравна инспекция, на чиято
територия са карантинирани.
17. Лица с чуждо гражданство се
проследяват за 14-дневен период от
лечебното заведение, с което съответното
място за настаняване има сключен договор
за оказване на медицинска помощ.
18. Всички близки контактни на потвърден
случай на COVID-19, съгласно актуалната
дефиниция за случай, се поставят с
предписание на регионалните здравни
инспекции под карантина в дома или на
друго място за настаняване и медицинско
наблюдение за 14-дневен период, считано
от последния контакт със заболялото лице.
19. Всички лица, поставени под карантина
са длъжни да не напускат домовете си или
мястото за настаняване, в което са
посочили, че ще пребивават за посочения в
предписанието срок.

20. Ако до изтичане на определения с
предписанието срок не се появят симптоми
за COVID - 19, съгласно актуалната
дефиниция за случай, карантината се
преустановява.
21. При поява на симптоми за COVID-19,
съгласно актуалната дефиниция за случай,
лицата са длъжни да се свържат по телефон
с общопрактикуващия си лекар, лечебното
заведение, което обслужва мястото за
настаняване
или
със
съответната
регионална здравна инспекция, откъдето да
получат указания според случая.
22.
Незабавно
след
издаване
на
предписание
регионалните
здравни
инспекции:
а)
предават
на съответната
друга
регионална здравна инспекция данни за
карантинираните
лица,
които
ще
пребивават на нейна територия.
б) предоставят информация по електронна
поща
или
по
телефон
на
общопрактикуващите
лекари,
за
карантинирани лица от тяхната пациентска
листа с цел провеждане на активно
наблюдение и издаване на болничен лист
при необходимост, и съответно на
собственика,
управителя
или
упълномощени от тях лица, които
стопанисват мястото за настаняване, в което
карантинираното лице ще пребивава.

в) информират кметовете на общините в
съответната област, както и директорите на
областните дирекции на Министерството на
вътрешните работи за карантинирани лица в
домашни условия на територията на
съответната област с цел осъществяване на
контрол по изпълнението на разпоредените
мерки.
23. Регионалните здравни инспекции
поддържат актуален списък на всички
карантинирани лица на територията на
съответната област с начална и крайна дата
на карантината.
Мерки на Община Тетевен:
Всички мерки, предприети от Община
Тетевен са съобразени с наредените от
Националния оперативен щаб и Заповедта
на МЗ.
1. Създаден е общински кризисен щаб с
оперативен и разширен състав, включващ
представители на всички ангажирани
институции в общината;
2. Осигурена е публичност на всяка
информация, касаеща превантивни мерки
и изпълнение разпореждания на МС, МЗ,
Национален оперативен щаб и общински
кризисен щаб към граждани, институции,
фирми на официалния сайт на община
Тетевен;

3. Обявен е денонощен телефон
за
сигнали от граждани във връзка с
извънредното положение - 0678/5 22 00;
вътр. 100;
4. Преустановена е дейността на Детски
градини, Детска ясла, Детска млечна кухня,
училища, Общински спортен център,
Център за подкрепа и личностно развитие,
Дневен център за лица с увреждания, а
Центърът за обществена подкрепа работи
само за спешен прием;
5.
Домашен
социален
патронаж
продължава да работи. Всички възрастни
хора, които не са потребители на ДСП, но
имат нужда от доставка на пакетирани
хранителни продукти, могат да се обърнат
за съдействие към служители на Домашен
социален патронаж на тел.: 0678/5 2361
за гр. Тетевен, а в населените места към
кметовете на Кметства и кметски
наместници.;
6. Преустановена е организацията и
провеждането на всички събития от
културна,
спортна,
младежка
и
туристическа програми на Община Тетевен;
7. Дадени са указания за преустановяване
посещенията в пенсионерските клубове;
8. Отменени са съботния пазар в гр.
Тетевен и пазарите в с. Галата и с.
Глогово;

9. Спрян е достъпа до всички открити
детски площадки, на които са поставени
табели и обезопасителни ленти;
10.
Извършва
се
системно
дезинфекциране
на
терена
на
Кооперативния пазар;
11. Създава се организация за започване
поетапно измиване на уличната мрежа в
града.
12. Въведена е препоръчаната от МС и
МЗ организация на административно
обслужване в Община Тетевен и
кметствата, с осигурен пропусквателен
режим и изпълнение на всички мерки за
дезинфекция и ползване на предпазни
средства. Публикувани са указания за
гражданите относно извършването на
административното обслужване в Община
Тетевен и кметствата, като е препоръчано
на гражданите да се възползват от
заявяване, заплащане и получаване на
административни услуги чрез лицензирани
пощенски оператори или чрез Системата за
сигурно
електронно
връчване
през
потребителски
интерфейс
на
адрес:
https://edelivery.egov.bg/;
13. Разпоредени са действия относно
стриктно
спазване
на
санитарнохигиенни мерки и ползване на предпазни
средства и дезинфектанти, изискуеми в

период на извънредно положение, във
връзка с епидемиологична и ситуация във
всички общински институции и звена,
фирми, търговски обекти, банкови и други
институции;
14. Проведени са срещи с превозвачите за
стриктно спазване на санитарно-хигиенните
норми и изисквания за ползване на
предпазни средства в автобусите. Създава
се организация за термоконтрол на
пристигащите с автобуси от населени места
с установени случаи на коронавирус.
15. Дадени са указания на Кметовете и
кметски наместници да съдействат на
институциите, ангажирани с изпълнение на
разпоредените от МС и МЗ мерки, вкл.
информация за пристигнали от чужбина
лица;
16. Поддържа се постоянен контакт с
всички
институции,
ангажирани
с
изпълнение на разпоредените от МС и МЗ
мерки и действия
Държавата е в извънредно положение.
Сега най - важното е да запазим
спокойствие, да бъдем отговорни и
дисциплинирани. Трябва да спазваме
правилата, за да опазим себе си и
околните! Призоваваме за търпение,
толерантност, загриженост и
отговорност.

