О Б Щ И Н А Б Е Л О В О,

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

п.к.4470, гр.Белово,ул. ”Орфей” № 4 A, тел. 03581/ 27 73; fax: 03581/ 27 70, Е-mail: kmet@belovo.eu

ЗАПОВЕД
№377/29.10.2020г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с изпълнението на Заповед РД-01626/27.10.2020г. на Министъра на здравеопазването и усложнената
епидемиологична обстановка
от разпространението COVID-19 на
територията на страната.
НАРЕЖДАМ:
1. Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от
гимназиален етап на образование. Присъствените учебни занятия в
институциите от системата на предучилищното и училищното образование
за учениците от прогимназиален и начален етап на образование се
провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на
образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за
работа на системата на предучилищното и училищното образование през
учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на
интернет страницата на Министерство на образованието и науката;
2. Преустановяват се груповите извънкласни дейности и занимания в
присъствена среда,както и присъствените занятия в езикови центрове,
образователни центрове,занимални и други, организирани от юридически
и физически лица. Изключение се допуска по отношение на дейностите по
интереси и занималните за ученици от начален и прогимназиален етап на
образование, които са организирани по начин, който не допуска смесване
на деца от различни паралелки;
3. Отменят се всички общински мероприятия с масов характер на
открито и закрито;
4. Отменя се провеждането на организирани празнични събития на
открито и закрито, в т.ч. сватби, кръщенета и чествания. Допуска се
сключването на граждански брак в Ритуалната зала на гр. Белово при
спазване на физическа дистанция от 1.5 метра, както и на всички
противоепидемични мерки;
5. Отменя се провеждането на културни и развлекателни
мероприятия, в т.ч. театри, концерти, сценични прояви;
6. Отменят се спортните прояви и състезания, вкл. футболни мачове
от регионални първенства;
7. Преустановяват се всички репетиционни дейности от танцовото,
актьорското и музикалното изкуство на закрито;
8. Преустановяват се всички спортни тренировъчни занимания на
закрито;
9. Забранява се достъпа до спортните площадки на територията на
община Белово след 21 часа;

10. Всички физически и юридически лица, които са собственици или
управляват обекти с обществено предназначение, търговски и други
обекти, които предоставят услуги на гражданите, да прилагат следните
противоепидемични мерки:
а/ организират дейността си, като осигуряват спазването на
дистанция между лицата;
б/ осигуряват дезинфектант на входа на обекта;
в/ организират контрол на входа на обекта за носенето на защитни
маски за лице;
г/ поставят на видно място информационни табели за задължението
за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на
защитни маски на лицето при посещение на съответния обект.
11. Да се въведе засилен контрол от страна на на Община Белово,
РЗИ – Пазарджик , Полицейски участък – Белово, БАХ - Пазарджик за
изпълнението и спазването на противоепидемичните мерки и заповедите
на Министерство на здравеопазването;
12. Преустановява се работата на всички пенсионерски клубове на
територията на община Белово.
13. Преустановява се функционирането на традиционния седмичен
пазар на територията на община Белово /провеждащ се всяка неделя/ с
изключение на:
- Продажбата на зеленчуци, плодове, посевен и посадъчен
материал;
14. Търговската дейност на общинският пазар се извършва при
спазване на следните правила:
- Спазване на дистанция от минимум два метра между
продавачите предлагащи продукция и между клиентите;
- Задължително ползване на предпазни средства от продавачите и
потребителите /маски и ръкавици /;
- Спазване на лична хигиена и дезинфекция;
- Предпазване на храните от вторично замърсяване.
Заповедта влиза в сила от 30.10.2020 г. и е с 14 дневен срок.
Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на
интернет страницата на Община Белово.
Препис от заповедта да се връчи на Началника на Полицейски участък
Белово, кметове по населени места на територията на Община Белово – за
сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам Ненка Тодорова зам.
Кмет на община Белово.
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО:
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