районен

с ъ д - русе

ЗАПОВЕД
№ РД-13-845/11.11.2021 г.
На основание чл. 80, ал. 1, т. 1, вр. ал. 2 от ЗСВ, във връзка със Заповед № РД01-890/03.11.2021 г., вр. Заповед № РД-01-743/31.08.2021 г. на Министъра на
здравеопазването

ЗАПОВЯДВАМ:
1. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки в работните
помещения на Районен съд - Русе:
1.1. При влизане в сградата на съда да се използват разположените на
входа дезинфекциращи препарати, както и поставените такива пред залите и в
помещенията с достъп на граждани.
1.2. Всички лица намиращи се в помещенията ползвани от Районен съд
- Русе, да ползват предпазна маска за лице и спазват физическа дистанция;
1.3. Служителите на длъжност „чистач“ да извършват редовно
проветряване на съдебните зали и дезинфекция след всяко съдебно заседание на
всички повърхности, които са свързани с потока на хора (дръжки на врати,
подове, ключовете за осветление, закачалки, пейки, повърхности на бюра и
банки, и други често докосвани с ръцете работни повърхности).
1.4. В останалите работни помещения, включително с достъп на
граждани, служителите помещаващи се в тях да извършват редовно
проветряване на всеки 2 часа. В тези помещения служителите на длъжност
„чистач“ ежедневно да извършват дезинфекция на всички контактни
повърхности (брави, ключове за осветление, работни плотове на бюра и гишета
за обслужване, паравани, стационарни телефони и други често докосвани с
ръцете работни повърхности.
2.
По отношение на личната хигиена утвърждавам инструкции, които
са неразделна част от заповедта:
2.1. Инструкция за правилна хигиена на ръцете - Приложение № 1;
2.2. Инструкция за правилно носене на защитна маска за лице Приложение № 2;
Заповедта да се сведе до знанието на всички магистрати, ДСИ и съдебни
служители, за сведение и изпълнение, както и да се постави на интернет
страницата на Районен съд - Русе и на входа за граждани
АДМ. РЪКОВОД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
РАЙОНЕН СЪД

Приложение № 1 към т. 2.1.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРАВИЛНА ХИГИЕНА НА РЪЦЕТЕ

1. Ръцете се мият винаги:
а) когато са видимо замърсени;
б) след кихане или кашляне;
в) преди, по време на и след приготвяне на храна;
г) преди хранене;
д) след ползване на тоалетна;
е) след досег с животни или техни изпражнения;
ж) при непосредствена грижа за болен.
2. Ръцете се мият 20 секунди с вода и сапун.
3. При невъзможност за измиване, се използва дезинфектант за ръце с
вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно действие за обтриване на
сухи ръце с продължителност съгласно указанията за употреба на
производителя, като се обръща специално внимание на палците, между
пръстите, върховете на пръстите, гърба на дланите).
4. Ръцете се оставят да изсъхнат след изтичане на необходимото време за
контакт за обработка на кожата, посочено на етикета на дезинфектанта.

Приложение № 2 към т. 2.2.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРАВИЛНО НОСЕНЕ НА ЗАЩИТНА МАСКА ЗА
ЛИЦЕ

1.
Защитната маска трябва да покрива изцяло носа и устата - от
основата на носа до брадичката.
2.
Преди поставяне на маската ръцете се измиват със сапун и вода или
се обтриват с дезинфектант за ръце на алкохолна основа.
3.
Защитната маска за лице се сваля отзад напред като се хванат
връзките (ластиците) й и се избягва докосването на предната й страна.
4.
След сваляне на маската ръцете незабавно се измиват със сапун и
вода или се обтриват с дезинфектант за ръце.
5.
Защитната маска за лице за еднократна употреба се изхвърля в кош
за отпадъци, веднага след сваляне.
6.
Защитните маски от текстил за многократна употреба е необходимо
да се обработват по следния начин:
а) чрез изпиране с гореща вода (термодезинфекция) и перилен
препарат (детергент) при температура на водата 60-90 °С за не по-малко от 20
минути;
или
б) чрез изпиране с хладка вода при температура под 60°С с
препарати с дезинфекциращо действие (биоциди) с концентрация съгласно
указанията на производителя (химио-термодезинфекция).
7. Защитната маска се сменя с нова веднага щом се навлажни.
8. Защитните маски за еднократна употреба не се носят повторно.

