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МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Относно: предложения за въвеждане на временни противоепидемични мерки на
територията на Република България по време на удължаването на обявената епидемична
обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 за периода 1 октомври - 30
ноември 2020 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Във връзка с наблюдаваното ежедневно нарастване на броя на регистрираните
случаи от COVID-19 и свързаното с това интензивно развитие на епидемичната ситуация
в страната е необходимо да се предприемат допълнителни противоепидемични мерки,
към предложените вече от мен, с цел ограничаване разпространението на заболяването
и защита и опазване живота и здравето на гражданите.
В тази връзка, предлагам следното: Да се намали капацитета на дискотеките,
пиано-баровете, нощните барове, нощните клубове и други подобни нощни заведения за
развлечения на закрито и на открито като се увеличи изискването за заетост на местата
на не повече от 1 човек на 2 кв. м, с което да се осигури достатъчно разстояние между
посетителите.
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С прилаганата мярка се цели чрез увеличаване на разстоянието да се намали
вероятността за предаване на новия коронавирус и свързаното с това последваща
заразяване и възникване на нови случаи от COVID-19 в обществото.
Мярката е в съответствие с препоръките на Световна здравна организация и
Европейския център за превенция и контрол на заболяванията по отношение на
физическото дистанциране на ниво общество, като е необходимо да се прилага при
стриктно спазване на останалите основни противоепидемични дейности като хигиена на
ръцете, дезинфекция и носене на защитни маски от персонала в посочените заведения.
С уважение,
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Ангел Кунчев
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