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Още 15 наши съграждани в момента са поставени под карантина, след завръщането
си от рискови държави. С това общия броя на поставените под карантина става 29
души. 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.

***

Със своя заповед кметът на Община Павликени нареди всички физически и
юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено
предназначение или други обекти, които предоставят услуги на гражданите да
организират дейностите си по начин, който не допуска събирането на повече от две
лица над 60-годишна възраст в помещенията, където се предоставят съответните
услуги и прилежащите към тях площи на открито, като указват необходимостта да се
спазва дистанция от най-малко 1-1,5 м между лицата.

Забранено е и придвижването и престоя на деца и непълнолетни без родител,
настойник, попечител или други лица, които полагат грижи за тях, на обществени места
на територията на Община Павликени от 21:00ч. до 6:00 ч. до отмяна на заповедта.

Пълният текст на заповедта може да намерите тук: http://www.pavlikeni.bg/images/stori
es/2020/zapoved-rd0211884.pdf
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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 ще помогнат за закупуване и доставяне на хранителни продукти от
първа необходимост и лекарства на самотно живеещи лица над 65-годишна възраст,
хора с трайни увреждания, които имат затруднения в самообслужването, също така
самотни родители с деца до 14-годишна възраст и лица, поставени под карантина.

Ако сте в добро здравословно състояние, разполагате с личен автомобил и имате
желание да подкрепите своите съграждани, моля да заявите това на тел. 0882551011
– г-жа ЕВГЕНИЯ КАРОЛОВА.

Всички дейности, свързани с тази кампания, ще се извършват при засилени
противоепидемични мерки и спазване на всички правила за хигиенни и безопасни
условия на труд.

***

Община Павликени организира доставка на храни и хранителни стоки до домовете на
възрастни и самотноживеещи хора в невъзможност за самообслужване за населените
места, извън град Павликени.
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Жителите им могат да подават заявки при кметовете и кметските наместници по
местожителство. Обработената от магазин „ Абсолют +” стока се доставя до
съответното кметство с транспорт на магазина. Доставката е напълно безплатна.
Служителите при кметствата извършват плащането и разноса на заявките до
съответните лица.
Напомняме, че магазини &quot;Абсолют +&quot; в град Павликени извършват доставки
на пакетирани хранителни стоки по домовете. Телефон за заявки и доставка е 0882 000
700. Доставката за град Павликени се заплаща – 2,60 лева.
Жителите на всички населени места имат право да направят и самостоятелни заявки в
магазина. В такъв случай доставката се заплаща.
За град Бяла черква, с. Стамболово и с. Патреш - 3,90 лева.
За селата Горна Липница, Дъскот, Недан, Върбовка, Росица, Михалци, Вишовград и
Бутово - 5,00 лева
За селата Долна Липница, Лесичери, Караисен, Батак, Сломер, Мусина, Русаля и
Паскалевец - 7,00 лева
Магазинът извършва доставка и до населените места в община Сухиндол, както и до
близките населени места в общините Велико Търново и Полски Тръмбеш.

***

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

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

Всеки, който установи нарушение в разпоредбите, упоменати в заповедите на
Министъра ма здравеопазването, решенията взети от Временния оперативен щаб в
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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).

***

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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