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От 19 март 2020 г. Община Павликени започва ежедневен бюлетин за всичко, свързано
с извънредното положение и епидемията от COVID-19.

В сайта на общината е разкрит и специален раздел, посветен на всички информации за
COVID-19.

***

14 наши съграждани в момента са под карантина, след завръщането си от рискови
държави. Хората, които живеят в същото жилище също са в условия на карантина.
Контролът за спазването на карантинните условия ще се извършва от полицията.

Важно е да се знае, че хората под карантина не са диагностицирани като носители на
коронавирус. Те и хората, с които живеят, трябва да спазват 14 дневна изолация и
после да си продължат нормалния живот.

Всички павликенчани могат да подават сигнали на 112, РЗИ, полицията и Общината, ако
станат свидетели на хора, които нарушават карантината.

***

От 19 март по график в град Павликени и Бяла черква започва дезинфекциране на
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улици и тротоарни площи с разтвор на натриев хипохлорит.

***

Извънредното положение наложи промени в движението на автобусите от и до
Павликени. Временното разписание на автобусите от автогара Павликени е достъпно и
се обновява на адрес: http://www.pavlikeni.bg/index.php?option=com_content&amp;view=art
icle&amp;id=1449%3A2020-03-16-12-24-36&amp;catid=1%3Alatest-news&amp;Itemid=97&a
mp;lang=bg

***

Психолозите от СУ "Бачо Киро" – Павликени предлагат психологическа подкрепа за
родителите и учениците от гимназията. Педагогическите съветници Неделчо Неделчев
и Татяна Кирчева са на разположение за консултиране в работните дни от 8:00ч. до
17:00ч. чрез Facebook профилите им, Вайбър или телефон.

***

Всеки, който установи нарушение в разпоредбите, упоменати в заповедите на
Министъра ма здравеопазването, решенията взети от Временния оперативен щаб в
Община Павликени и заповедите на кмета на Община Павликени, да сигнализира на
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посочените от нас телефони – 0800 80 404 (денонощен спешен телефон на Община
Павликени), 0610/ 5 35 01 – Районно управление на МВР Павликени и 0610/5 13 29 –
секретар на Община Павликени (в работно време).

***

Граждани и организации могат да задават своите въпроси относно
COVID-19 денонощно на телефонен номер 02/ 807 87 57, поддържан от Министерство
на здравеопазването.

На тел.112 могат да се задават въпроси за противоепидемичните мерки въведени у нас.

Въпроси по отношение на COVID-19 може да задавате и на следната електронна поща:
office@rzi-vt.bg
– РЗИ-Велико Търново. Сигнали и жалби може да подавате на същия електронен адрес
или на следните телефони: 062 614365; 062 614351; 062 614331; 0876518239;
0877049086.

***
Община Павликени призовава: Останете вкъщи! Пазете себе си, пазете и околните!
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