ЗАПОВЕД
НА ДИРЕКТОРА НА ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА
„ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ“
10.03.2021 г.
СЪДЪРЖАНИЕ:

№ 110

гр. София

Относно въвеждане на противоепидемични мерки за
недопускане разпространението на коронавирус COVID 19 сред военнослужещите и цивилните служители в
Института по отбрана „ Професор Цветан Лазаров“.

На основание чл. 6, ал. 4, т. 1 и ал. 5 от Правилник за устройството и
дейността на Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”, Решение № 72
на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената с
Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна
епидемична обстановка, заповед на министъра на здравеопазването № РД - 0151/26.01.2021 г. , заповед на министъра на отбраната № РД-103-1/01.03.2021 г. и
указания на началника на военномедицинска академия и главен лекар на
Въоръжените сили на Република България № 313/08.02.2021 г.,

ЗАПОВЯДВАМ:
1. Директорите на дирекции и началниците на отдели в Института по
отбрана стриктно да следят за изпълнението от подчинения им личен състав на
противоепидемичните мерки, посочени в мои заповеди № 22/27.01.2021 г. и
№ 90/24.02.2021 г.
2. Директорите на дирекции да запознаят подчинения им личен състав с
Указания № 313/08.02.2021 г. на началника на военномедицинска академия и
главен лекар на Въоръжените сили на Република България.
3. Да се ограничи влизането на външни лица в сградите на Института. При
посещения на външни лица да се спазват всички планирани предпазни меркипроверка на здравословно състояние, използване на предпазни средства,
дезинфекция, осигуряване на дистанция и други.
4. Излизането от района на Института на личен състав в работно време за
изпълнение на служебни задължения да се извършва при спазване на
изискването за носене на предпазни средства, спазване на физическа дистанция
и на всички въведени противоепидемични мерки.
5. Директорите на дирекции след внимателна преценка за необходимия
минимум от личен състав да организират ползването на платен годишен отпуск
на военнослужещите и цивилните служители при спазване на действащото
законодателство.

6. При осъществяване на работа от разстояние се изменя само мястото на
работа без да се променят другите условия по служебно и трудово
правоотношение.
Заповедта да се обяви пред целия личен състав на Института по отбрана
„Професор Цветан Лазаров”.
Изпълнението на заповедта възлагам на директорите на дирекции и
началниците на отдели.
Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.
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