
УКАЗАНИЯ 

от 

Общински ЩАБ за предприемане на мерки против разпространението на 

коронавирус COVID-19 на територията на община Костенец 

 

/Назначен със Заповед №РД-04-137/11.03.2020 Г. на Кмета на Община Костенец / 

Общински ЩАБ за предприемане на мерки против разпространението на 

коронавирус COVID-19 на територията на община Костенец указва на жителите  на 

община Костенец, във връзка с възникналата кризисна обстановка, да спазват следните 

противоепидемични мерки: 

● Призоваваме гражданите да не напускат домовете си и по възможност кварталите, в 

които живеят. 

● Препоръчително населението над 70 годишна възраст да не напуска домовете си и да 

се обгрижва от близки, роднини и съседи. 

● Да избягват пътуванията в страната и в чужбина. 

● Препоръчваме на домоуправителите на жилищните комплекси да се дезинфекцират 

общите площи и помещения. 

● Ползвайте защитни средства, когато използвате обществения транспорт. 

● Спазвайте висока лична хигиена и при необходимост носете предпазни средства. 

● Задължително използвайте дезинфектант и се грижете за личното си работно място – 

почиствайте клавиатурата, екрани, бюра и плотове, които използвате ежедневно и 

които контактуват с откритите части на тялото. 

● Пийте често вода и мийте ръцете си продължително и със сапун. 

● Проветрявайте често помещенията за не по-кратък период от 15 минути. 

● Ограничавайте събирането на повече от двама възрасти граждани на открито и 

закрито 

 ● При струпване на граждани в търговските обекти осигурете не по-малко от 2  метра 

между вас. 

● Категорично се забранява струпването на опашки на гражданите в обектите с 

търговия на храни. 

● При симптоми – лицето да не излиза от дома, да потърси ОПЛ, ако не реагира да 

потърси РЗИ – София област 

Обявени телефони за сигнали, проблеми, спекулативни цени и струпване на хора, във 

връзка с COVID-19 /коронавирус/: 

02 807 8700 – РЗИ София област 

07142 2176    – РУ – Костенец  

07142 2308 – Община Костенец – 08:00 часа – 17:00 часа 

07142 2350  – Дежурни по ОбС – Община Костенец – 00:00 часа – 24:00 часа 


