СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЗАПОВЕД
2020 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4 , чл. 44, ал. 2 и ал. 4 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 4 във връзка с ал. 1, ал. 6 и ал. 9 от
Закона за здравето, съобразно Заповед № Р Д -01-263/14.05.2020 г. на министъра на
здравеопазването и обявената с Реш ение № 325 от 14.05.2020 г. на М инистерския съвет на РБ
извънредна епидемична обстановка с цел недопускане на разпространението на CO VID -19 на
територията на Столична общ ина

НАРЕЖДАМ:
I. Директорите на Центровете за работа с деца на улицата, делегирани от държавата дейности и
функциониращи на територията на Столична община да предприемат необходимите действия и
създадат необходимата организация за недопускане разпространението на коронавирус 2019-nCov
(COVID 19), както въведат следните противоепидемични мерки:
1. Да се оптимизира работният процес в режим на извънредна епидемична обстановка, като се
организират дистанционни форми на комуникация и/или посещения от мобилни екипи в домовете на
децата и младежите, ползващи социалната услуга, с цел провеждане на индивидуална работа с тях,
по предварително обявен часови 1~рафик, за който следва да се уведомят техните родители или
близки.
2. Да се преустанови провеждането на всякакъв вид масови мероприятия /спортни, културноразвлекателни и научни, свързани с дейността на Центровете за работа с деца на улицата,
включително и провеждане на екскурзии.
'4. Регулярно и интензивно да се почиства и дезинфекцира /задължително най-малко 4 пъти
дневно/ на всички повърхности и зони в контакт с открити части на тялото, да се осигурят оптимални
стойности на микроклиматичниге фактори на средата в сградата на услугата, в това число редовно
проветряване на всички помещения, при стриктно спазване на дезинфекция, съгласно алгоритъм
посочен в Приложение № 1 към Заповед № РД-01-262 от 14.05.2020 г. на Министъра на
здравеопазването.
5. Да се ограничи достъпа на външни лица в сградата на социалната услугата и се проведе
инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 2 и
осигуряване на сапун, вода и дезинфектант съгласно Заповед № РД-01-262 от 14.05.2020 г. на
Министъра на здравеопазването.
6. Осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и
оценка на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.), които се
използват съобразно препоръки те в Приложение № 3 към Заповед № РД-01-262 от 14.05.2020 г. на
Министъра на здравеопазването.
7. При непосредствено обслужване на потребителите, изискващо разстояние по-малко от 1,5 метра,
е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем.
8. Недопускане до рабогните помещения на служители,на Центъра с прояви на остри
респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други).
9. Да се прилагат указанията за огггимизиране на работните процеси в режим на извънредна ситуация
в Центровете за работа с деца на улицата, съгласно инструкциите, получени от Министерство на
труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане, както и всички други такива
получени от съответните компетентни и оправомощените институции и отнасящи се до
Заповедта се издава в I (.един) оригинален екземпляр - за класиране в УАСО и се насочва чрез АИССО.
I

усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на писмо COVID-2019.
II. Всички проблеми, възникнали при изпълнението на настоящата заповед да се докладват
своевременно на директора на дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“ и на зам.-кмета на
Столична община, направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания”.
III. Директорът на дирекция „Социални услуги за деца и възрастни” да предприеме
необходимите организационни мерки за изпращане на настоящата заповед по електронен път на
официалната електронна поща на директорите на Центровете за работа с деца на улицата
функциониращи на територията на Столична община - за сведсние и изпълнение.
Настоящата заповед е в сила до отмяна на обявената извънредна епидемична обстановка.
Настоящата заповед да се публикува на Електронния портал на Столична община рубрика
„COVID-19.
Чрез АИССО заповедта да се насочи на директора на дирекция „Социални услуги за деца и
възрастни“ за изпълнение и на г-жа Албена Атанасова, заместник-кмет на направление „Социални
дейности и интеграция на хора с увреждания“ - за контрол, на зам.-кмета на направление
„Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ —за публикуване.

Заповедта се издава в 1 (един) оригинален екземпляр —за класиране в УАСО и се насочва чрез АИССО.

