РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на Област Шумен
ЗАПОВЕД
№ РД-15-52
гр. Шумен 09 март 2020 година
На основание чл.32 ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с решения от
проведеното извънредно заседание на сформирания със Заповед № РД-15-45/ 27.02.2020
година Областен кризисен щаб към Областния управител на област Шумен с оглед обявената
от СЗО спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на
заболяването COVID-19 и Заповед № РД-01-117 от 08 март 2020 година на Министъра на
здравеопазването
НАРЕЖДАМ
1. Забраняват се до второ нареждане всички обществени културни мероприятия на
открито и закрито, включително кинопрожекции, театрални постановки, масови мероприятия,
в които участват деца и възрастни, включително събирания в пенсионерските клубове.
2. Спортните събития на територията на област Шумен да се провеждат без публика.
3. Да се извършва дезинфекция след всеки курс на превозните средства на обществения
транспорт (седалки, парапети, дръжки и др.) във всички общини на област Шумен.
4. Да се извършва засилен ежедневен щателен филтър на входа в детски ясли, детски
градини, дневни центрове за деца и младежи с увреждания за проверка на здравословното
състояние на децата и персонала, както дезинфекция на помещенията, не по- малко от 4 пъти
дневно.
5. Да се преустановят посещенията и свижданията в специализирани институции и
социалните услуги от резидентен тип на територията на област Шумен.
6. Всички институции на територията на област Шумен, които работят с граждани да
дезинфекцират помещенията си не по- малко от четири пъти на ден.
7. Кметовете на общини при необходимост да предприемат допълнителни мерки,
свързани със спецификите на общините и актуалната епидемична обстановка в рамките на
своите пълномощия.
8. Мерките по точки от 1-7 от настоящата заповед да се считат препоръчителни по
отношение всички обществени сгради, в т.ч търговски обекти, банки, центрове за обслужване
на клиенти, заведения за обществено хранене и други, в които да се почистват и
дезинфекцират помещенията не по- малко от четири пъти дневно.
Настоящата заповед да се публикува незабавно на интернет страницата на Областна
администрация Шумен и да се изпрати до кметовете на общини на територията на област
Шумен и на членовете на областния кризисен щаб за заболяването COVID-19 за сведение и
изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
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