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Общо поставени под карантина на територията на общината са 90 души. Хората, които
живеят в същото жилище също са в условия на карантина. Контролът за спазването на
карантинните условия 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 мерките за безопасност.

***

Празникът на яйцето няма да се състои през 2020 г. Въпреки напредналата
организация най-голямото събитие в община Павликени ще има нулева година и ще
посрещне отново своите гости през 2021 г. Няма да се състои и традиционният
рок-концерт, който се организира ден преди Празника на яйцето.

„Нашето желание е да осигурим весел и изпълнен с емоции ден за всички наши
съграждани. Предвид въведеното извънредно положение и опасността от заразяване с
коронавирус, е отвъд нашите възможности да гарантираме безопасно провеждане на
празника, както за нашата публика, така и за ангажираните в подготовката и
провеждането на този фестивал“, каза кметът на Община Павликени инж. Емануил
Манолов.
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***

Магазини „Абсолют +“ предлагат нова услуга. Клиентите вече могат да оставят списък с
покупки, без да се налага да влизат в магазина или да чакат. Продуктите се доставят до
домашния им адрес в най-кратък срок. На място се предлага и помощ от служител на
магазина за съставянето на списъка.

За всички жители над 60-годишна възраст тези доставки са напълно безплатни.

Можете да се свържете с магазини „Абсолют +“ на телефон 0882000700.

****************************************************************************

Община Павликени организира доброволческа кампания, за да помогнем на нашите
съграждани да се справят с извънредното положение, наложено от епидемията на
коронавирус. Доброволците могат да заявят на тел. 0882551011 – г-жа ЕВГЕНИЯ
КАРОЛОВА.

***

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
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) и към дежурните при Община
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Павликени - 0610/53511 и 0888096099.

***

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!

3/3

