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РЕПУ&АIIКА libl\f'ANЯ 

Обnастнаадминисч�ацмя 
Софщ\Сlаобпасr 

ПРОТОКОЛ 

от извънредно заседание на Областен кризисен щаб - Софийска област 

Днес, 10.03.2021 r. от 14:00 часа в заседателната зала на Областиа админис-rрацИJI на 
Софийсо област се проведе извънредно заседание на Областен кризисен щаб - Софийска 
област, във връзка с разпространението на COVID-19. 

(Пр-ие №1: Присьст8еН сm,сък, неразделна част от Нf1С111ОJ1Щ11Я npomol(l)JI). 
За�:сданието беше открито от заместник обтюrиия управитсп на Софийска облвсr 

г-в llикoJJali ВвКОJIОВ, който приветства присьстващитс К1m) ПОJIСНИ, че ПОВОJ{ЬТ за 
днешното 31lССдаRИС е усложняващаrа се епидемична обстановка в Софийска област по 
оmошеиие разпространението на COVID-19. 

д·Р Роэалиu Чо&tQова, дирепор на РЗИ-Софийска област посочи, че е отчеrена 
14-днсвна заботlемост над, 310,00 на 100 000 население за поспедmrrе две седмици на 
територшпа на Софиilсо област. 

В тази връзка, д-р , Чобанова направи предложени,� за въвеждане на временни 
противоепидемичии мерки, които б.яха обсъдени от приС'ЬСТВ8Щите на заседанието. 

Г-жа Роевца Иванова, вачuво ва PYQ-Cotu реrиов взе думата юrro предложи 
да бъде въведено обучението от разстояиие в електронна среда за всички ученици от 
V-XII l(JIIIC от обрезоватtпвите институции в Софнl!ска област от 12.03.2021 г. 1/Р

26.03.2021 г. T,i по,�сни, че ,:ова предложение е съгласувано с Министьра на образованието и
науката.

В тази връзка след проведено обС'Ьждане, ОбJ111СТНИ11Т кризисен щаб-Софийска област 
взе следното решение: 

Pe!IW!!Jil 

На територuта на Софийска област се � следните временни противоеnидемични 
мерки, считано от 12.03,2021 г. до 26.03.2021 г� за което да бьде издадена заповед на 
директора на РЗИ-СофJd\ска област IWtl'O СJiедВа: 

1. Считано от 00:00 часа на 12.03.2021 г. до 00:00 часа на 26.03.2021 г. се въвежда
зад'ЬIIЖIIТСЛIIО изискване за носене на защитни маски за лице на пазари, на тьржища; 

2. Выюжда се обучение от разст()JIНИе в електронна среда за всички ученици от
V до XII клас от образоваtе1П111Те институции в СофиRсо област;

3. Считано от 00:00 часа на 12.03.2021 г. РЗИ - Софийска област и 0б.nастния кризисен
щаб дават препоръка до ,кметовете на общините в Софиllска област да направят
моmвирвио преДJJ�е до министьра на образованието за издаване на заповед в
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изпьлиение на параrраф 1„ ал. 3 от Преходни и закmочитеmш разпоредби 1сы1 
Наредба за доПЬ1111евие на Наредба №5/2006 r. за предучиJIИЩНото образование, а 
именно „през учебюriа 2020/2021 г. дewrra, записани на З8ДЫIЖIIТСDНо пре.цучl!J'IИЩНО 
образование в детска градииаfучилище в обпаст, попацвща 11 червената зона, 
сьобразно кри1с,риите на MIIИВcтepcntO на ЗЩ)&ВеОпазването за усложнена 
еnидемич11а обстано111111, могат да ОТС'ЪСП18Т по желание на родителя, сnед писмено 
уведомяване на директора" и вз,цадена заповед от министъра на образоввнието; 

4. Всички работодэ:rели, в зависимост от специфипrа и възм:ожнОС'IИ'Iе на сьотвеmата
трудова дейност да вьвеДIП' диствнционна форма на работа на служителите си;

5. При невъзможност въвеждане на дистанционна форма на работа, работодаТСJUПе да
орrанизираr провеждането на 38СИJ1ени противоеnидемнчни мерки на работните
помещения, в това чисnо: фИJ1ТЬр, дезинфекция и провеrрJ1ВВИС, инструктаж 311
спазване на лична хигиена, носене на маски, коnпо не може да се осиrури ДИСТ81ЩИJ1
от 1,5 м. и недопускане на служите:nи ИJJИ В'ЬИ111НИ лица с прояви на респираториа
симптом�rгика;

6. Да се засили контрола при провеждане на кутурно - масови меропрИJ1ти11, [(8ТО 

оргаиизаrорите са отговорни за спазввие на противоеmtДемичните мерки, след
съrласуване с РЗИ-Софиliсжа област;

7. Лечебните -заведения за болнична помощ да са в готовност при достиrане на
забопиемост над 500 ila 100 000, за преустаиоваваие на плаио111ПВ оперяrиана дейност
и разкриване иа дOП'ЬJUDIТeJIIПI легла за COVID-19;

8. Да се извършва безотказен прием и лечение на пациенти на COVID-19, в:акrо и
сьмиителни за COVID-19 по клинични данни при спазване на строг
противоепвдемичен QСЖИМ в опредеJJеиИТе за целта COVID- зони;

9. Управитепиtе на лечебните заведения за болнична помощ да С'ЬЗД11Д1П' органнзвция н
засиJ1ИТ коm:рола, отн:осио недопускане смесване на потоЦИ"rе на болни и съмнително
болни за COVID-19 и други пациенти, особево в мecmrra на рентгенови и медико
диагнОС'l11ЧНИ лабораiории;

10. Лечебниtе заведенИJI за извънболнична помощ да определят часови rрафик за
прегледи на лица с ресnираторна симптоматика и съмmmшяи за COVJD..19, за което
да информираr пациеmите си; 

С това ком�ите 'се изчерпаха и Заместник обласmият управител на Софийска 
област закри 

· - е на 0бJl8C'l1UIЯ кризисен щаб- Софийска област. 

ВИКОЛАЙ 

Заместник о6л 

на Софийс,ш област 

и,,,,,,,,,,,.прот_,,,:Ж.Н.И-�..,._,,....,_.Оlll()арРУf. ..
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