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Няма нови жители на общината, поставени под карантина, след завръщането си от
рискови държави. Общият броя на поставените под карантина до момента е 72 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 мерките за безопасност.

***

Кметът инж. Емануил Манолов представи пред общинските съветници всички мерки,
които Община Павликени е предприела за превенция на разпространението на
коронавируса. Градоначалникът подчерта, че са изпълнени всички разпоредби на
Националния оперативен щаб, на Министерство на здравеопазването и на останалите
отговорни национални институции. Сформиран е Общински кризисен щаб за превенция
на разпространението на заболяването COVID-19, а от 14 март на територията на
общината са въведени противоепидемични мерки.

***
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Здравният медиатор към Община Павликени Лидия Димитрова помогна на възрастна
самотноживееща жена.

Тя се отзова на сигнал до Община Павликени за жена, изпаднала в затруднена
ситуация без средства за храна и лекарства и адекватна грижа. Здравният медиатор е
посетила жената на домашния й адрес, където е установила, че тя има редица
заболявания, живее в лоши битови условия, без ток и без вода, няма живи роднини и
често изпада в нищета. Съвместно с Община Павликени, Домашен социален патронаж,
Дирекция „Социално Подпомагане“ и МЦ „Медиана” са задействани процедури за
доставяне на обяд, на заявяване на асистент за лична помощ и отпускане на социална
добавка.

Здравният медиатор е обходила и с. Дъскот, където е раздала информационни
брошури, разясняващи способите за превенция на разпространението на COVID - 19. В
селото има четири човека, завърнали се от Испания, Германия и Англия и поставени
превантивно под карантина. Здравният медиатор ги е посетила и намерила на адресите
им, спазващи наложените им мерки.

При обход на турската махала в град Павликени, по пътя за с. Дъскот, е установено, че
се спазват наложените мерки за безопасност и дезинфекция, уличките са безлюдни и
няма събрани по групи хора.

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

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.
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***

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.

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