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На днешното си заседание Областният медицински съвет, председателстван от
областния управител Димитър Иванов, обсъди ситуацията в област Ямбол преди
предстоящите християнски празници Цветница и Великден, в ситуацията на извънредно
положение и епидемия от коронавирус.

Ситуацията в област Ямбол към този момент е спокойна. Няма заболели пациенти с
положителна проба. Намалява и броят на карантинираните лица. За това информира
директорът на РЗИ Ямбол д-р Лиляна Генчева. Но предстоящите почивни празнични
дни, струпването на повече хора изисква още по-голям контрол от страна на службите и
самодисциплина от страна на гражданите, за да не допуснем разпространение на
заразата.

Няколко конкретни решения взеха членовете на съвета.

В градовете Ямбол, Елхово и Стралджа ще бъде извършена дезинфекция на основните
улици. Специализирана техника на Пожарна безопасност и защита на населението и
Областна дирекция безопасност на храните ще извършва пръскането в по-късните
вечерни часове, когато гражданите вече не са по улиците. Препаратите за
дезинфекция са осигурени от общините. В Болярово дезинфекцията е извършена от
община, а в община „Тунджа“ това ще се извърши на по-късен етап, на спирките в
селата, когато се възстанови обществения транспорт. Четвъртък и петък тази седмица
и следващата, около основните църкви и манастири в Ямбол се извършва пръскане с
дезинфектанти. Това беше договорено между Областния медицински съвет и
представители на църквата в областта в началото на седмицата.

В следващите две седмици -петък, събота и неделя се засилват проверките и контрола
относно спазването на хигиенни мерки и допуск на хора в големите хранителни
магазини и пазари, в цялата област.

Опасенията на членовете на Областния медицински съвет са в тези предстоящи
почивни дни да не се стигне до струпване на повече хора на едно място, масови
пътувания и не спазване на въведените мерки.
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Призоваваме ви към още търпение и съобразяване с наложените противоепидемични
мерки за социална изолация, спазване на дистанция и не събиране на много хора на
едно място, казаха от Областния медицински съвет.

2/2

