
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
ГР. ЛОВЕЧ

Адрес: 5500 Ловеч, ул. „Съйко Съев” Хе 27А, тел.:068/601518, факс:068/601 511, Е-тай: т?1(агг1-оуесй.Ь

ЗАПОВЕД
Хе РД-01 - 135

гр. Ловеч, 21.07.2022 г.

На основание чл.63, ал.11 иал. 14 от Закона за здравето, във връзка с чл.73 от

Административнопроцесуалния кодекс и в съответствие С Новия Национален оперативен план

за справяне е пандемията от СОУШ-19, приет с Решение на Министерския съвет на

Р. България Хе 474 от 14 юли 2022 година, съгласувано с Главния държавенздравен
инспектор и преминаване на област Ловеч в етап 1 на Националния оперативен план за

справяне с пандемиятаот СОУШ-19 и с цел ограничаване разпространението на заболяването

НАРЕЖДАМ:
Т. Въвеждам временни противоепидемични и ограничителни мерки на

територията на област Ловеч за срок от 23-07-2022 г. до 20-08-2022 г., както следва:

1 Всички лица, когато се намират в лечебни заведения, аптеки, оптики,

дрогерии, специализирани институции за предоставяне па социални услуга и в социални

услуги от резидентен тип за деца и възрастни, са длъжни да имат поставена защитна маска за

лице за еднократна или многократна употреба, която се използва съгласно препоръките в

приложение Хо 1;
2. Всички лица, които не са от едно семейство/домакинство, когато се намират

на открити обществени места, където има голямо струпване на хора да спазват физическа

дистанция от 1,5 м;
3. Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на

противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:
а) редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, по Приложение Хо

2,
6) недопускане до работните помещения на лица С прояви на остри

респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, кашлица, затруднено

дишанеи други),
в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно

посоченото в Приложение Хе 3 и осигуряванс на сапун, вода и дезинфектант,
4. При възможност и по преценка да се създаде работа в дистанционна форма

(надомна работа и/или работа от разстояние);
5. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват

обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги

на гражданите, да осигурят дезинфектант за ръце на входа на обекта;
6. Провеждане на засилен сугрешен филтър в детски заведения за недопускане

на деца с клинични симптоми за СОУШ-19, както и за други остри заразни болести;



7. Провеждане на ежедневен филтър в специализираните институции за
предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и

възрастни, за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за СОУШ-19 и

отстраняване на персонала от работа до установяване на диагнозата и клинично оздравяване.
П. Горепосочените противоепидемични мерки по настоящата заповед могат да

бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на
обл. Ловеч или при промени в мерките, по разпореждане на Министерството на

здравеопазването на Р. България (до преминаване в Етап 0 или 1 Етап 2).
Ш. Заповедта да се публикува на интернет страницата на РЗИ - Ловеч.
Гу. Настоящата заповед да се съобщи на Областния управител на област Ловеч,

кметовете на общини, директорите на ОД на МВР Ловеч, Директора на РДСП Ловеч,
Началника на РУО Ловеч и ръководителите на лечебни и здравни заведения за сведение,
изпълнение и за създаване на необходимата организация за контрол по спазване на

противоепидемичните мерки на територията на област Ловеч.
Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на

официалната страница на РЗИ Ловеч пред Административен съд Ловеч по реда на

Административнопроцесуалния кодекс.
Заповедта подлежи на предварително изпълнение.
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Директор на Регионална:
гр. Ловеч


