Информационен бюлетин във връзка с COVID-19 – 2 април 2020 г.
Четвъртък, 02 Април 2020 12:34

Общо поставени под карантина на територията на общината са 72 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.

***

Само граждани с предпазни маски ще се допускат в Информационен център за
обслужване на Община Павликени и сградата на Местни данъци и такси. Всички лица се
допускат поединично, без придружители на гишетата. Изчакването се осъществява на
открито при спазване на достатъчно разстояние помежду им. При видими симптоми на
неразположение - кихане, кашляне, хрема, лицата не се допускат.

Всички общински служители работят задължително с лични предпазни средства, а в
сградата на общинска администрация по график продължава извършването на
дезинфекция.

Пълният текст на заповедта можете да намерите тук: http://www.pavlikeni.bg/index.php?o
ption=com_content&amp;view=article&amp;id=1484%3A---02-11-102631032020-&amp;catid=
1&amp;Itemid=213&amp;lang=bg
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****************************************************************************

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
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.
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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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