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Общо поставени под карантина на територията на общината са 46 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 граждани могат да подават сигнали на 112, РЗИ, полицията и Общината, ако
станат свидетели на хора, които нарушават мерките за безопасност.

***

Считано от 14.05.2020 г., e разрешeно функционирането на разположените вендинг автомати за топли напитки на територията на кметство Върбовка.

Собствениците на вендинг- автоматите, разположени на открито и закрито, да работят
при стриктно спазване на всички необходими мерки за дезинфекция, както при
зареждането им, така и при използване на същите от потребителите.

****************************************************************************
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Община Павликени организира дарителска кампания за набиране на средства във
връзка с разрастването на епидемията от COVID-19. Общината призовава гражданите
и бизнеса да дарят средства, които ще се използват в няколко направления: подкрепа
на МБАЛ-Павликени с консумативи, предпазни средства, закупуване на
живото-поддържаща апаратура и на средства за диагностика, за подкрепа за
лекуващите се в домашна среда, както и за допълнително материално стимулиране на
медицинските работници „на първа линия“ на територията на общината.

Всеки може да направи дарение по един от следните начини:

* Лично на касата в Информационния център на Община Павликени или при
инкасаторите по кметства в населените места;

* по банков път

Банкова сметка на Община Павликени:

IBAN: BG77UNCR75278443385100

BIC: UNCRBGSF

Вид плащане - 445100

Уникредит Булбанк, клон Павликени

Основание: Дарение във връзка с COVID-19
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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. 0884065506 - Катя Димитрова.

***

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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