
 

 

 

З А П О В Е Д 
 

№ РД-09-331/01.08.2022 г. 

гр. Червен бряг 

 

 
 На основание чл.44, ал.2  от ЗМСМА, чл.29,чл.31 и чл.63, ал.5 от Закона за 

здравето, Заповед №РД-01-180/28.07.2022 г. на Директора на РЗИ – Плевен за въвеждане 

на временни противоепидемични мерки но територията на област Плевен, във връзка с 

преминаване на област Плевен в етап 1 от Националния план за справяне с пандемията от   

COVID -19 и с цел ограничаване разпространението на заболяването  

 

НАРЕЖДАМ: 

 

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

на територията на община Червен бряг са длъжни да имат поставена защитна маска за 

еднократна или многократна употреба. Изключение се допуска за деца под 6-годишна 

възраст. 

2. Всички лица, когато се намират в специализирани институции за предоставяне на 

социални услуги и в социалните услуги от резидентен  тип за деца и възрастни са длъжни 

да имат поставена защитна маска за еднократна или многократна употреба. Изключение се 

допуска за деца под 6-годишна възраст. 

3. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват 

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

услуги на гражданите да организират дейността си по начин, които  спазването на 

дистанция най-малко то 1,5 м. между лицата в обекта и дезинфектант на входа. 

4. Провеждане на засилен сутрешен филтър  в детските заведения за недопускане на 

деца с клинични симптоми на COVID -19, както и други остри заразни болести. 

5. Временните противоепидемични мерки са в сила от 01.08.2022г. до 31.08.2022г. и 

могат да бъдат променяни, след Заповед на Директора на РЗИ – Плевен. 

 

 Настоящата заповед да се сведе до знанието на населението чрез всички средства за 

масово осведомяване, до  кметове на населени места, РУ на МВР, звено „Инспекторат“, 

ръководителите на социалните услуги, директорите на  детски градини и детска ясла за 

сведение и изпълнение. 

 

  Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на РУ на МВР и звено 

„Инспекторат“. 

 

 

 

 

Д-р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ /П/ 

Кмет на община Червен бряг 

 

 

 

 

 


