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Ha основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 9, чл. 44 ал. 2 и ал. 4 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63,
ал. 4 от Закона за здравето, обявеното с решение от 13.03.2020 г. на
Народното събрание на Република България извънредно положение и
решение за удължаване на срока до 13.05.2020 г., (обн., ДВ на
07.04.2020 г.), в изпълнение на Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г. на
министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:
Посещението на градския парк, междублоковите пространства и
градините на територията на община Нова Загора се допуска при
спазване на следните противоепидемични мерки:
- задължително спазване на физическа дистанция от 2,5 метра
спрямо други семейства;
- при необходимост от контакт с други лица, да се носи предпазна
маска или друго средство, покриващо носа и устата.
- забранява се употребата на алкохол;
- препоръчва се избягване докосването на повърхности;
- избягване стоенето на едно място, сядането на пейки, бордюри и
др. подобни, сядането на тревата;
- забранява се събиране на деца и възрастни от различни семейства;
- забранява се използването на детски, спортни съоръжения и
пясъчници;
- забраняват се игрите на деца в група и с общи играчки;
- задължително изпълнение на всички останали противоепидемични
мерки и указания на лицата, изпълняващи служебните си задължения.

Посещението на градския парк, междублоковите пространства и
градините се разрешава само на следните лица:
- деца до 12-годишна възраст, задължително придружавани от
техните родители или членове на техните семейства, но не повече от
двама възрастни; бременни жени - във времевия интервал между 9:30
и 18:30 часа всеки ден;
- индивидуално спортуващите и собственици на домашни кучета, но
не повече от един във времевия интервал от 6:00 до 9:30 часа и от
18:30 до 21:00 часа всеки ден.
Настоящата заповед да се оповести чрез средствата за масово
осведомяване.
Настоящата заповед да се изпрати на кметовете и кметските
наместници, началника на РУ „Полиция" - гр. Нова Загора за
осъществяване на контрол по изпълнение на разпоредените мерки.

