ОБЩИНА СТРУМЯНИ
ЗАПОВЕД
№ З-66 /09.03.2020 г.
На основание чл.63 от Закона за здравето и във връзка с регистрирани
случаи на COVID-19 на територията на Р България и на основание Заповед №
РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването на Р България и с цел
превенция на жителите и пребиваващите на територията на община Струмяни,
област Благоевград

НАРЕЖДАМ:
1. Да бъде въведен по-строг режим на пропускване на граждани за извършване на
административни услуги в сградата на общинска администрация с. Струмяни, сградата
на кметство в с.Микрево и сградата на кметство в с.Илинденци.
-Дежурният охрана да допуска в салона за посетители в сградата на община Струмяни максимум до 3 /три лица/ едновременно.
-Пропускане на граждани до кабинети в сградата на община Струмяни да става
задължително с уведомление по телефона и потвърждение от страна на служителя за
възможност да поеме гражданина.
-Препоръчително е гражданите да се насочват да извършват съответната
административна услуга по електронен път, ако това е възможно.
2. Да бъде въведен:
-Двуразов режим /сутрин и обяд/ на дезинфекция и хигиена в сградите на общинска
администрация Струмяни, сградата на кметство в с. Микрево и сградата на кметство в
с.Илинденци
-Едноразов режим на дезинфекция и хигиена в сградата на Дирекция социално
подпомагане и Бюро по труда-филиали в с. Струмяни.
/Общи помещения, кабинети, санитарни помещения, дръжки на врати, плотове и други
повърхности/.
-Засилена превантивна дезинфекция и хигиена в сградата на Домашен социален
патронаж по инструкции на управителя на Домашен социален патронаж-Струмяни.
-Предприемане на превантивни хигиенни и дезинфекционни и други мерки във всички
социални, образователни, културни и здравни институции, намиращи се на територията на
община Струмяни, съгласно всички заповеди на Министъра на здравеопазването.
3. Да се организира Превантивна информационна кампания сред жителите в
община Струмяни, с цел превенция и избягване на рисковете от заразяване, като се създаде
секция в официалния сайт на община Струмяни за своевременно информиране на населението
и публикуване на актуалните нормативни документи, свързани с темата.
Настоящата Заповед влиза в сила от 09.03.2020 г.
Препис от настоящата заповед да се връчи на кметове и кметски наместници в община
Струмяни, директори и управители на образователни и социални институции, читалища и
здравни институции.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Фиданка Котева – зам. кмет по
„Хуманитарни дейности” на община Струмяни и Иван Секулов –секретар на община Струмяни.
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