ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙСТВИЯТА, ПРЕДПРИЕТИ ОТ
ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУС
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Община Благоевград предприе следните действия за превенция и реакция до
момента, за овладяване на разпространението на коронавирус.
На 2 март 2020 г, на основание чл.44, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация бе сформиран Кризисен щаб. Първото
заседание, бе свикано на 04 март 2020 г., след което на 13.03.20 и на 19.03.20г.
Членовете на Кризисния щаб бяха запознати, с предприетите мерки за
координиране на дейностите, по изпълнение на заповеди на министъра на
здравеопазването Кирил Ананиев, както и с алгоритъма за поведение при лица,
пристигащи от страните, с регистриран коронавирус.
Кризисният щаб взе следните решения, които бяха включени в заповеди на
община Благоевград, а именно:
1. Преустановени са посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки,
барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе
сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и
застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и
заведенията за бързо обслужване се разреши доставки на адрес при строго спазване на
санитарно-хигиенните изисквания. За останалите търговски дейности, неупоменати
по-горе, продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на
санитарно-хигиенните изисквания.
2. Преустановиха се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия
(занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите
и в другите обучителни институции и организации.
3. Преустановиха се посещенията на децата в детските ясли и в детските градини.
4. Преустановиха се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици,
извън системата на предучилищното и училищното образование,

5. Преустановиха се всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни,
културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции,
симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други).
6. Даде се препоръка към работодателите за въвеждане на дистанционна форма на
работа на служителите им, съобразена със спецификата и възможностите на
съответната трудова дейност. При невъзможност, да се организира провеждането на
засилени противоепидемични мерки в работните помещения, и да не допускат
служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.
7. Преустановиха се плановите детски и женски консултации, профилактичните
прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова
оперативна дейност, включително присаждането на органи от живи и трупни донори,
както и свижданията във всички лечебни заведения.
8. Преустанови се дейността на Клубовете за пенсионери
9. Детските кухни продължиха да работят при спазване на строги

мерки за

дезинфекция, с препоръка към гражданите да бъдат с маски на разстояние един от друг.
10. Не се спря предоставянето на резидентните социални услуги на територията на
Община Благоевград. Изготвени мяха мерки за спазване на санитарно-хигиенните
изисквания, с преустановяване на посещенията на външни лица.
11. За всички социални звена бяха изготвени подробни указания за дезинфекция,
съобразно дейността, спазвайки указанията на Националния оперативен щаб и
Министерството на здравеопазването. В Дома за стари хора и Дома за пълнолетни лица
с деменция в с.Падеш се преустановиха посещенията на външни лица.
12. В общинските служби се въведе специален режим за допускане на хората един
по един до гишетата.
13. Наредено бе да се извършва четирикратна дезинфекция на автобусите на
градския транспорт и спирките на масовия транспорт, парковите площи, всички
общински сгради и районни администрации, с приоритет - зоните за работа с граждани.
14. Промени се разписанието на градския транспорт.
-

Автобусите по линия №1 и №3, се движат през интервал от 60 минути.

-

Автобусите по линия №2, се движат през интервал от 15 минути.

-

Разписанието по другите автобусни линии остава без промяна.

15.Считано от 14.03.2020 г. до второ нареждане всички наематели на общински
помещения и открити площи, които не извършват дейност, съгласно наложените
ограничения, не дължат наем по сключените с община Благоевград договори.
16. Преустанови се предоставянето на 6 социални услуги, а именно:
-

Дневен център за деца с увреждания „Зорница”;

-

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Зорница”;

-

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Светлина”;

-

Дневен център за стари хора;

-

Център за обществена подкрепа;

-

Център за социална рехабилитация и интеграция;

17. Преустанови се дейността на всички общински културни институции.
18. Всички срокове за подаване на декларации, в това число и декларациите за
общинските жилища, се удължиха с един месец.
19. В търговските обекти пропускът се ограничи. На всеки 10 кв.м. от търговската
зала се допуска по един клиент в обекта.
20. Фризьорски и бръснарски салони продължиха да работят, но само по график с
клиенти, осигуряващ възможност за дезинфекция на обекта след всеки клиент,
като между отделните работните места трябва да има разстояние поне 1-1.5 м.
21. Наредено бе на банките да предприемат действия за дезинфекция на
банкоматите.
22. Спря се удълженото работно време на касите и деловодството на Общинска
администрация Благоевград. Гишетата работят от 8.30 до 17.30 ч.
23. Преустанови се дейността на кооперативен пазар /вътрешен и външен/ на
територията на гр. Благоевград, до второ нареждане.
24. Забрани се струпването на хора в парковете и градинките, както и събирането
на повече от двама възрастни хора на открити и закрити места.

25. Забрани се достъпът и ползването на детски и спортни площадки, на беседките
и междублоковите пространства и дворовете на училища и детски градини.
26. Наредено бе всички домоуправители да предприемат действия за организиране
на засилена дезинфекция на общите части на сградите.
27. Сформира се Оперативен щаб, който се помещава в сградата на общинската
администрация /Информационен център при зала „22 септември“/, съвместно с БЧК,
като бе открита телефонна линия 073/88-44-61, която да обслужва възрастни и
трудноподвижни хора както и хора под карантина, за които е невъзможно снабдяването
с храна от първа необходимост и медикаменти. Той е отворен от 08,30 ч. до 20,30 ч.
28. Заменени бяха металните канчета за предоставяне на храна в общинската кухня
с кутии за еднократна употреба, за целта общината закупи 240 000 броя за социалния
патронаж и 1100 броя за общинската кухня.
29. Раздадени бяха дезинфектанти и (5000 броя) защитни материали – ръкавици и
маски на всички служители на общинската администрация, на личните асистенти на
соц. услуги, на работещите в 19-те социални звена, на работещите в детските кухни, на
кметствата на малките населени места в общината и на дежурещите социални
работници в оперативния кризисен щаб.
30. Всеки ден се дезинфекцират с машинно миене улиците със специален препарат
което е над 40 км за главните артерии и около 130 км - второстепенни улици в града,
Прави се дезинфекция на спирките
31. От 19 март 2020г, екипи от лицензирана фирма със специализирана техника,
дезинфекцират пред сградата на Спешна помощ, пешеходните алеи и пейки, и други
площи в двора на благоевградската болница
32. От 19 март, в срок до 29 март 2020г. се отмени, почасовото платено паркиране
в „синя“ зона на територията на Благоевград. Екипи от община Благоевград, следят за
натоварването по пътните артерии и сигурността на жителите.
33. На 10 март 2020 г бе проведена среща с кметовете и кметски наместници на 21те населени места, които получиха стриктни указания за действия. Създадена е
организация за взаимодействие със съответните структури.

34. Организирана бе информационна кампания за превенция срещу вируса:
-

Изготвен бе клип, който бе изпратен до кабелните и местните

телевизии на територията на общината, за да могат и възрастните хора, които
не са в интернет пространството да се запознаят с превенцията срещу вируса.
-

Създадена бе секция в сайта на общината, където ежедневно ще се

публикува информация за разпространението на вируса и мерките, които се
полагат за защита от него
-

Дадени са указания на жителите на община Благоевград при поява

на грипоподобни симптоми (повишена телесна температура; кашлица;
затруднено дишане, треска и т.н.) да се свържат по телефон с
общопрактикуващия си лекар, а ако нямат такъв – със съответната
регионална здравна инспекция, откъдето ще получат указания според случая.
-

Направена е организацията на приема на пациенти със симптоми

на корона вирус в болниците на територията на община Благоевград, с
готовност за разкриване на легла и настаняване под активно лекарско
наблюдение. В зависимост от развитието на епидемичната ситуация община
Благоевград има готовност за настаняване за активно лекарска наблюдение и
адекватно лечение на пациенти в Специализираната болница за активно
лечение в Тубдиспансер както и в Онкоболницата в града.
В постоянен контакт сме с директора на Регионалната здравна инспекция д-.р
Калоян Калоянов, с РУ на МВР и директорите на лечебните заведения на територията
на община Благоевград

