МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ -СОФИЯ
РЕКТОРАТ

ЗАПОВЕД № РК-36- 4287 / 12.11

Във връзка с чл. 63в от Закона за здравето, Заповед № РД-01-651 от
11.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на
временни противоепидемични мерки на територията на РБългария,
Заповед № РК36-4014 от 22.10.2020 г. на Ректора на Медицински
университет – София и на основание чл. 44, ал. 1, т. 2 от Правилник за
устройството и дейността на Медицински университет – София,
НАРЕЖДАМ:
I. До 30 ноември 2020 г., на територията на Медицински университетСофия да продължи прилагането на въведените временни
противоепидемичните мерки за превенция на риска от разпространение
на COVID-19, разпоредени в заповеди № РК36-4014/22.10.2020 год. и
№РК36-4288/11.11.2020год. на Ректора на МУ-София.
II. Ръководителите на структурни звена, които предоставят услуги на
гражданите, освен мерките по т. I да осигурят:
1. Спазване на физическа дистанция на посетителите в съответния
обект, като:
- недопускат повече от един човек на площ от 3 кв. метра;
- не по-малко от 1.5 метра разстояние между лицата в помещенията;

2. Организация на работния процес на служителите в дистанционна
форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като
се допуска присъствена работа на най-много 50% от персонала.
III. Ръководителите на структурни звена да предприемат действия,
насочени към задължително прилагане, спазване и контрол на въведените
с настоящата заповед, заповед № РК36-4014/22.10.2020год. и заповед №
РК36-4286/11.11.2020год. на Ректора на МУ-София временни
противоепидемичните мерки за превенция на риска от разпространение
на COVID-19.

Настоящата заповед влиза в сила от 12.11.2020 г.
Структурните звена до 19.11.2020 год. да изпратят копия от своите
заповеди в Ректората на МУ- София на вниманието на инж. М.
Дашинов-експерт СУКПБ.
До 01.12.2020 г. да се изготвят отчети за изпълнението на
противоепидемичните мерки през съответния изминал месец.
Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на експерт
СУКПБ в МУ - София, Ректорат.
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