ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg
ПРЕПИС!
ЗАПОВЕД
№ З - 01 - 215
гр. Търговище, 21.03.2020 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 4 и ал. 5 от Закона
за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с
разпространението на COV1D-19 на територията на страната и обявеното с Решение от
13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение,
последните препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37
от 26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България и Заповед № РД-01143 от 20.03.2020 г. на министъра на здравеопазването
НАРЕЖДАМ:
1. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община
Търговище, считано от 00.00 часа на 21.03.2020 г.:
1.1 Преустановяват се посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски
площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места;
1.2 Органите на МВР организират контролно-пропускателни пунктове на входноизходните пътища на град Търговище, като извършват проверки за целта на пътуването
на гражданите.
1.3 През контролно-пропускателни пунктове по т.1.2 се пропуска преминаването на
лица само в случаите на неотложност на пътуването, наложено от полагане на труд в
населеното място, здравословни причини на пътуващия и/или негови близки,
завръщане на настоящ или постоянен адрес. Това се удостоверява със служебна
бележка от работодателя или служебен документ – карта, медицински документ,
документ за самоличност.
2. Забранява се на лица до 60 годишна възраст да посещават хранителни магазини
и аптеки за времето от 08.30 до 10.30 часа всеки ден.
3. Кметовете на населените лица и кметските наместници да извършват ежедневни
проверки на лицата, към които следва да бъдат насочени противоепидемичните мерки с
даване на указания за спазване на мерките и последиците от нарушаването им. При
констатиране на нарушения да бъде подавана незабавно информация до РЗИ –
Търговище и до РУ на МВР – Търговище.
4. Мерките са в сила до изричната им отмяна
5. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община
Търговище, да изпрати до всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Христалина Халачева –
секретар на Община Търговище.
Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ/П/
Кмет на община Търговище

