ПРОТОКОЛ
от заседание на общински кризисен щаб
Днес 13.03.2020 г., Кметът на община Дългопол свика заседание на
общинския кризисен щаб след заседанието на Министерски съвет и взетото
решение на Народното събрание за обявяване на извънредна ситуация, във връзка
с разпространението на корона вируса територията на страната.
Във връзка със увеличения ръст на регистрираните случаите на covid-19 в
страната, общинският кризисен щаб взе решения за въвеждане на превантивни
мерки срещу разпространението на корона вируса на територията на Общината.
РЕШЕНИЯ:
1. Да бъде ограничен достъпът на граждани с сградата на Общината и
кметствата. Обслужването им ще се извършва само в Центъра за информация и
услуги на гражданите и в отдел „Местни данъци и такси” и кметствата, като за
целта се въведе специален режим на дезинфекция на местата за обслужване на
граждани.
2. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни
мероприятия в училищата, съгласно заповед№РД-01-124/13.03.2020 г. на
Министъра на здравеопазването.
3. Преустановяват се посещенията на децата в детските градини,
съгласно заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
4. До второ нареждане се преустановява дейността на пенсионерските
клубове не територията на общината, както и репетициите на самодейните
състави, тяхното участие в общински, национални и международни фестивали.
5. На жп гарите и обществените места в населените места, където има
по-голямо струпване на хора, да бъдат поставени информационни материали с
превантивни мерки.
6. Автобусните превозвачи, търговските обекти, пощенските и банкови
клонове да спазват стриктно указанията на здравните институции за дезинфекция.
7. Общинска администрация Дългопол, пощенски и банкови клонове и
търговски обекти да въведат режим за избягване струпването на повече хора в
затворено помещение.
8. Забранява се организирането на търговия на открито /пазари/ във
всички населени места на територията на Общината.
9. Отменя се празника на село Цонево, във връзка с това се отменя
търговската дейност на всички търговци с временни щандове и настаняването на
атракционни съоръжения – люлки, стрелбища и др. Във тази връзка се отменя и
запазването на места за търговски цели и забавления.
10. Преустановява се до второ нареждане посещението на граждани в
религиозни храмове.

Общинският кризисен щаб апелира към всички да спазват лична хигиена и
да следват указанията на здравните институции.

1.Георги Георгиев – председател /п/
2. Емурла Емурла – зам.- председател /п/
3. Мариана Николаева – зам.- председател /п/
4. Кинка Балинова – секретар /п/
5. Неделчо Куртев – член /п/
6. Валентин Николов – член /п/
7. Живко Железов – член /п/
8. Веско Дражев – член /п/

