
  ВАЖНО! 

ПОРЪКИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ С КОРОНАВИРУС 

Във връзка с обявената епидемиологична обстановка на територията на цялата страна,  

регистрираните случаи на COVID-19 в страната, Кметът на община Сатовча д-р Арбен Мименов 

препоръчва на всички жители и гости на Общината описаните по-долу мерки с цел превенция 

на здравния статус на населението: 

 

Да се спазват стриктно препоръките дадени от Министерството на здравеопазването  

по отношение предпазване от заразяване с коронавирус. 

Общинското ръководство призовава всички жители и гости на общината да се съобразяват и 

да спазват стриктно предписанията на държавната власт. 

Ето какво препоръчват от МЗ, с цел да предпазите себе си и околните от заболяване, да 

намалите риска от заразяване с коронавирус, да предпазите другите от заболяване, да се 

грижите за безопасността на храната, която консумирате, както и да се грижите за здравето си, 

когато сте на път: 

1. Да се спазва висока лична хигиена. Редовно почиствайте ръцете си с дезинфектант на 

алкохолна основа. или ги мийте с вода и сапун. 

2. При кихане или кашляне покривайте устата и носа си със свивката на лакътя или със 

салфетка, която изхвърлете веднага. 

3. Избягвайте контакт с хора, които имат температура и кашлица. 

4. Мийте ръцете си: след кихане или кашляне; когато се грижите за болен; преди, по време на и 

след приготвяне на храна; преди хранене; след ползване на тоалетна; когато са видимо 

замърсени; след досег с животни или техни изпражнения. 

5. Избягвайте контакт с хора, ако кашляте или не се чувствате добре. 

6. Не плюйте на обществени места. 

7. Ако имате температура, кашлица или затруднено дишане своевременно потърсете лекар и 

го уведомете къде сте пътували. 

8. Използвайте различни ножове и дъски за рязане на сурово месо и преработени храни. 

9. Мийте ръцете си веднага след като сте пипали сурово месо и преди да докоснете 

преработени храни. 

10. Не тръгвайте на път, ако имате температура и кашлица. 

11. Когато сте на път не докосвайте очите, носа и устата си. 

12. Ако слагате маска, поставете я така, че да покрива устата и носа и не я докосвайте повече. 

13. След всяка употреба незабавно изхвърляйте еднократните маски и мийте ръцете си. 

14. Ако се разболеете по време на пътуване, уведомете екипажа и своевременно потърсете 

медицинска помощ. 

15. Когато отидете на лекар, уведомете го къде сте пътували. 

16. Консумирайте само храна, преминала през достатъчна топлина обработка. 

17. Избягвайте да влизате в контакт и да пътувате с болни животни. 

В интерес на всички нас е да се запази спокойствие, да няма паника и да се спазват 

предписаните от Националния кризисен щаб препоръки и указания.  

Моля всички жители и гости на община Сатовча за  съдействие относно предпазването на всички ни от 
короновируса. 

От името на всички жители на община Сатовча изразявам благодарността си към лекарите и техните 
екипи за борбата със заразата – коронавирус. 

Моля за сериозно и отговорно отношение и  не подценяване на ситуацията с цел преодоляване на 
епидемичната обстановка. 


