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Отпоено: Мерки срещу разпространението на Коронавuруса. 

На основаIШе чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за месгното самоуправление и местната 
администрация и във връзка с усложняващата се ешщемична обстановка, свързана с разпространениего 
на COVID-19 на териrорията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание 
на Република България извънредно положение и препоръm на Националния оперативен щаб, създаден 
със Заповед №Р-37/26.02.2020 г. на Министър-председателя на Република България, поради 
регистрираните случаи на COVID - 19 на териrориите на Република България, с оглед провеждане на 
задължитеmm хиrnенни и противоеmщемични мерки, с цел превеIЩИЯ и опазване на здравето на 
служитеmпе в община Костенец и населението по опюшение спазване мерки срещу разпространението 
на Коронавируса 

НАРЕЖДАМ: 

I. Въвеждам следните противоеIЩдемични мерки на територията на Община Костенец до
29.03.2020 г.: 

l. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търrовски
обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изюnочение на магазиюпе за храшпелни стоки, 
аmекиге и дрогерииrе. 

2. Преустановяват се учебmпе занятия и всички извънкласни мероприятия: (занимални, клубове,
зелени училища, екскурзии и други) в училищага и в другите обучителни институции и организации. 
При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение. 

3. Преустановяват се посещенията на децата в детскиrе ясли и детските градmш.
4. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън

системата на предучилищното и училищното образование, коиrо се оргаIШЗират и провеждат от 
физически и юридически mща, независимо от правно- оргаIШзационната им форма. 

5. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни,
културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и 
СПА центрове, фиrнес-зали и други). 

6. ВсИЧЮf работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова
дейност да въведат дистанционна форма на работа за служиrеmrге си. Когато rова е невъзможно, 
рабоrодателите орrанизираг провеждането на засилени противоеmщемични мерки в работниrе 
помещения, в т. ч. филтър, дезJШфекция и проветряване, Ю1структаж за спазване на лична хиmена на 
персонала и недопусюп служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявалия. 

7. Преустановяват се дегските и женските консултации, профилактич.ниrе прегледи,
профилактичниrе имунизации, както и свижданията във всички лечебни заведения. 

8. Преустановява се дейностга на Детска млечна кухня в община Костенец.
9. Преустановява се провеждането на Общинските пазари - Кооперативен пазар и Пазар за

промишлени стоки. 
II. Срокът и обхвага на мерките на мерките по т. I може да бъде променен в зависимост от

развиrието на еmщемичната сmуация в страната. 
Конrрол по изпълнение на заповедта ще осъщесmявам лично. 
Настоящата запов����,!_);��де до знанието на всички зашпересовани и длъжностни лица за 

сведение. 
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