СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”
гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 121 /XXXI – МЦ/, п.к. 1281, тел.: 991-72-30; факс: 991 76 23 е-mail: info@novi-iskar.bg

ЗАПОВЕД
№ РНИ20-РД09-141/11.03.2020 г.
На основание чл. 46, ал.1, т. 7, т. 9, т.11 и т.12 от Закона местното самоуправление и
местната администрация, чл.14 от „Устройствен правилник на район „Нови Искър“ и във
връзка с Заповед № СОА20-РД09-1458/09.03.2020 г. на Кмета на Столична община
Н А Р Е Ж Д А М:
I.1. Всички служители на район „Нови Искър“ да спазват превантивните организационни
мерки включващи задължително следното:
- да предприемат необходимите действия за ограничаване на пряк контакт с граждани и
юридически лица (ФЛ/ЮЛ) по повод административната дейност и обслужването.
- Регулярно и интензивно почистване и дезинфекция (до 4 пъти дневно) на всички
повърхности и зони в контакт с открити части на тялото и проветряване на помещенията;
- Спазване на добра лична хигиена чрез измиване и дезинфекциране на ръцете, при всяка
потенциална възможност за замърсяване.
- Недопускане натрупване на голям брой лица в кабинетите и помещенията, в които пряко
се работи с потребители на административни услуги.
1.2 За възникнали проблеми по отношение на създадената организация служителите да
информират преките си ръководители.
1.3 Контрол по изпълнението на настоящата точка - I. - възлагам на Детелина Трайкова –
Секретар на район „Нови Искър“.
II. 2. Да бъде преустановено провеждането на всякакви масови мероприятия, в които
участват деца, посещение на културни, спортни, образователни масови мероприятия на
територията на район „Нови Искър“.
Спортните мероприятия да се провеждат без публика.
2.2 Да се преустанови организирането на тържества в клубните помещения на
пенсионерските клубове и клубовете на лица с увреждания на територията на район „Нови
Искър“.
В клубните бази да се спазва режим на дезинфекция и проветряване, както и да се
ограничи посещението на външни лица.
2.3 Контрол по изпълнението на настоящата точка - II. - възлагам на Веселка Петкова –
Зам.-кмет на район „Нови Искър“.
III. 3.Директорите на детските заведения и училищата да създадат необходимата
организация за:
- Спазване на предписанията на Главния държавен инспектор, дадени с писмо № 16-004/2020 г. и да провеждат контрол па спазване на инструкциите;
- Редовна дезинфекция на помещенията и личната хигиена, при стриктно спазване на
Наредба № 3/05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини и инструкциите
на РЗИ;
- Преустановяване на всички мероприятия с деца и ученици;
- Преустановяване организираното извеждане на деца и ученици от образователните
институции на места, където има струпване на много хора;

- Стриктно спазване на пропусквателния режим за достъпа на външни лица в детските
заведения и училищата.
3.1 Директорите на детските заведения да създадат необходимата организация за:
- Ограничаване на достъпа на външни лица до входа на сградите;
По преценка на медицинската сестра в детското заведение да не се допускат деца с
признаци на вирусно заболяване, независимо от представяне на медицинска бележка.
3.2. Служителите от отдел „ОСДКПП“ да събират ежедневно информация за
посещаемостта в детските заведения.
3.3 Контрол по изпълнението на настоящата точка - II. - възлагам на Веселка Петкова –
Зам.-кмет на район „Нови Искър“.
IV. Отменям приемът на граждани на всички отдели в район „Нови Искър“, както и
приемът на кмета, с изключение на Фронт-офиса /Центъра за административно
обслужване/, ГРАО и каса.
Настоящата заповед е в сила до отпадане на необходимостта от изпълнение на посочените
мерки. Същата да се сведе до знанието чрез АИСРНИ на всички зам.-кметове, кметове на
кметства, секретар на район, началник-отдели за сведение и изпълнение, а те от своя
страна да я сведат до знанието на служителите в поверените им структури на районната
администрация – за изпълнение.
Заповедта да се изпрати до всички училища и детски градини на територята на район
„Нови Искър“ – за изпълнение.
Заповедта да се публикува на сайта на район „Нови Искър“ www.novi-iskar.bg .

ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА /п/
КМЕТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

Съгласувал:
Симона Търъшева – главен юрисконсулт
Изготвил: Детелина Трайкова

/п/
/п/

Заповедта се издава в 1 екземпляр - разпространява се чрез АИСРНИ.
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