
Община Николаево,  обл. Стара Загора, гр. Николаево 6190, ул. „Георги Бенковски“ № 9 
 

 

Телефон  04330 / 2040,  e-mail: obnikolaevo@nikolaevo.net 

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

 

№ РД-01-226 

 

гр. Николаево, 21.07.2022 г. 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-01-212 / 

21.07.2022 г. на Директора на РЗИ Стара Загора, издадена в съответствие с Националния 

оперативен план за справяне с пандемията от COVID- 19, приет с Решение № 474 / 

14.07.2022 г. на Министерския съвет 

Н А Р Е Ж Д А М: 

  Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията 

на Община Николаево, считано от  22.07.2022 г. до 22.08.2022 г. включително: 
 

 1. Всички лица, когато се намират в лечебни заведения (посещенията при 

личните лекари), аптеки, дрогерии, средствата за обществен транспорт на територията 

на община Николаево, в ЦСРИ са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за 

еднократна или многократна употреба. 

 

 2. Всички работодатели и органи по назначаване да организират провеждането на 

противоепидемични мерки в работните помещения, както следва: 

 а) редовно проветряване и дезинфекция; 

б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри 

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

дишане  и други); 

 в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете и осигуряване на сапун 

и вода и дезинфектант. 

 

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

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

услуги на гражданите, организират дейността си по начин, който осигурява спазването 

на дистанция най-малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните 

услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито и осигуряват 

дезинфектант за ръце на входа на обекта. 
 

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет 

страницата на община Николаево, поставяне на информационните табла в Общинска 

администрация, в ЦАО и в кметствата в общината. 
 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Стайко Петков – Зам.-кмет на 

Община Николаево, на кметовете на кметства в община Николаево и на Полицейски 

участък – гр. Гурково. 

  

НИКОЛАЙ КЪНЕВ (П) 

Кмет на Община Николаево 
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