Вътр. №1-349-514/11.11.2020 г.

ПРОТОКОЛ №10
Заседание на Областния кризисен щаб за борба с коронавируса
гр. Силистра, 11.11.2020 г.

Днес, 11.11.2020 г., от 13,30 ч. в заседателната зала в сградата на Областна администрация Силистра се проведе заседание на Областния кризисен щаб за борба с коронавируса, на което присъстваха:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Г-н Ивелин Статев – областен управител
Д-р Теодора Начева – директор на РЗИ Силистра
Ст. комисар Юлиян Караславов – директор на ОД на МВР Силистра
Г-жа Габриела Миткова – началник на РУО Силистра
Г-жа Мария Недялкова – заместник-кмет, община Силистра
Г-жа Дарина Иванова – заместник-кмет, община Тутракан
Д-р Юксел Ахмед – кмет на община Дулово
Г-жа Мая Бочева – заместник-кмет, община Кайнарджа
Г-жа Иванка Сярова – заместник-кмет, община Главиница.

Заседанието се свиква във връзка с писмо с изх. №9105-382/09.11.2020 г. на министъра на образованието и науката за прилагане на локален подход при вземането на решения за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС).
Г-н Статев откри заседанието, като уточни, че се очаква решение на национално
ниво относно мерките, свързани с учебния процес. Г-н Статев даде думата на д-р Начева
да запознае присъстващите с актуалната към момента обстановка в областта и, по-конкретно, в образователните институции.
Д-р Начева уточни, че ще направи общ преглед, а г-жа Габриела Миткова ще представи по-детайлна информация относно учебните заведения.
Д-р Начева обясни, че към момента в областта има регистрирани 688 случая на заразени с COVID-19, като само за вчерашния ден новорегистрираните случаи са 105. По
общини, случаите са както следва: Силистра – 373, Дулово – 140, Тутракан – 89, Ситово
– 23, Главиница – 47, Алфатар – 9 и Кайнарджа – 7. Активните случаи са 385, като хоспитализирани са 65. Д-р Начева изрази тревожност от драстичното нарастване на броя
на заразените и критично високата заетост на болничните легла (от 80 бр. за областта –
65 заети). 320 лица са на домашно лечение, като те са потенциално изчакващи медицинска дейност, 267 са излекуваните, 36 са починали. Под карантина са 552 лица. За периода

1

от последните 14 дни, случаите в област Силистра са 252/100 000, което поставя областта
в червената зона. Най-значим ръст на заразени има в общините Силистра, Тутракан, Главиница и Дулово. Д-р Начева уточни, че в по-малките общини случаите са единични,
докато в големите вече става въпрос за множество представители от едно семейство. Тя
заяви, че не се спазват достатъчно предписаните мерки. Като тревожна статистика, д-р
Начева отчете и ръста на заболелите медицински лица в областта. С най-висок риск д-р
Начева отбеляза огнището в Дом за стари хора в гр. Силистра – 8 потребители и 2-ма
санитари. В момента текат изследвания на потребителите и персонала, като очакванията
са броят на положителните проби да нарасне. Проблемът там е, че няма възможност за
разстановка, обособена е изолационна част за заразените, но д-р Начева призова отговорните институции и община Силистра спешно да намерят решение на проблема.
Д-р Начева изрази тревога и по отношение на големия брой заразени фелдшери и
медицински персонал в ЦСМП Силистра и филиалите му, като подчерта, че съществува
реална опасност да няма кой да покрива спешните случаи в областта.
По отношение на учебния процес, д-р Начева обясни, че няма концентрация на ниво
15-20% заболеваемост в училищата, но нарастването на общите случаи в областта налага
въвеждането на по-строги мерки.
Г-жа Миткова поясни, че всички образователни институции въвеждат данни за заболели и карантинирани учители и ученици в специално създадена платформа, като цифрите постоянно нарастват. Според данните, нараства броят на заразени учители, което е
много притеснително. В някои общини, общинските кризисни щабове са взели решения
за преустановяване на присъствения учебен процес – информацията е за общините Главиница и Кайнарджа. Г-жа Миткова заяви, че има притеснение и сред родителите да пускат децата си на училище.
Г-жа Мария Недялкова обясни, че има регистрирани случаи на заразен персонал в
две детски градини – „Радост“ и „Нарцис“, както и две деца от „Роза – 1“.
Д-р Начева уточни, че в детска градина „Роза – 1“ е карантинирана една група.
Г-жа Миткова заяви, че предвид обстановката, се налага въвеждане на по-строги
мерки.
Г-н Статев подчерта, че следва да се въведе и по-строг контрол в търговските обекти
и заведенията и да не се допускат непълнолетни лица без придружител.
Г-жа Миткова уточни, че училищата имат готовност да удължат до петък дистанционната форма на обучение в гимназиалния курс. Директорите сигнализират, че учителите
са притеснени от връщането на присъствената форма на обучение. Според г-жа Миткова,
V-ти клас също трябва да премине към дистанционна форма на обучение, защото се налага учителите да ходят само заради тези ученици в училищата, което създава рискове,
особено за пътуващите учители. Г-жа Миткова заяви, че е необходимо да се въведат унифицирани мерки за цялата област.
Г-жа Недялкова предложи всеки директор да вземе решение за V-ти клас, съобразно
спецификата в даденото училище.
Г-жа Миткова възрази, че това не е удачен вариант, защото самата формалност (съгласуване от министъра) за всяко отделно училище ще затрудни и забави процеса.
Г-жа Дарина Иванова заяви, че в училищата на територията на община Тутракан
тече анкета сред родителите и учителите за предпочитания вид на обучение. От обрабо-

2

тените досега резултати става ясно, че над 60% предпочитат ОРЕС. Тя също изрази мнение, че следва да се унифицират мерките за училищата от цялата област, като предложи
периодът да се удължи до 27-ноември.
Г-жа Миткова обясни, че все пак следва да се изчака и решението на национално
ниво, затова периодът до 22-ри ноември е по-удачния вариант.
Д-р Начева поясни, че РЗИ съобразяват всички обстоятелства при налагане на мерките, като се стараят те да са щадящи учебния процес.
Д-р Юксел Ахмед изрази позиция като кмет на община и лекар в същото време, че
не е разумно да се изчаква с въвеждането на мерките, а те следва да се приложат от
12.11.2020 г.
Г-жа Недялкова обърна внимание и на въпроса за извънкласните занимания, груповите спортни занимания, клубовете в читалищата и др. Тя заяви, че не е логично училищата да преминават към дистанционна форма на обучение, а тези занимания да продължават да се провеждат в присъствена форма.
Г-н Статев заяви, че най-разумно би било в решението на щаба и заповедта на директора на РЗИ да се включи забрана за провеждане и на тези дейности.
Д-р Начева поясни, че ще бъде издадена заповед от директора на РЗИ, след съгласуване с МЗ, която впоследствие може да бъде изменяна и допълвана, ако на национално
ниво се въведат по-различни мерки.
Г-жа Недялкова попита какво ще се случи с индивидуалните извънкласни занимания?
Д-р Начева заяви, че няма причина те да бъдат преустановявани, след като няма
струпване на повече от две лица.
Г-н Статев обобщи, че в решението на Областния кризисен щаб следва да се включат
следните точки:
1. Преминаване в обучение от разстояние в електронна среда на всички ученици от
V до XII клас на територията на областта до 22-ри ноември.
2. Преустановяване на всички групови извънкласни дейности, спортни и клубни занимания до 22-ри ноември.
Г-н Статев отново подчерта, че следва да се засили контролът в търговските обекти
и заведенията.
Д-р Начева подчерта, че контрол следва да осъществяват РЗИ, ОД на МВР и общинските инспекторати (където има такива). Тя предложи също така да се ограничи и времето – до 22 часа. Д-р Начева обърна внимание и върху подготовката за коледните базари, като апелира към общините да го имат предвид на заседанията на общинските кризисни щабове.
След проведеното обсъждане, членовете на Областният кризисен щаб единодушно взеха следното решение:
1. Всички ученици от V-ти до XII-ти клас на територията на област Силистра
да преминат в обучение от разстояние в електронна среда за периода 12-22
ноември 2020 г.
2. За периода 12-22 ноември 2020 г. на територията на област Силистра се преустановяват всички групови извънкласни дейности, спортни и клубни занимания.
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3. Контролните органи да осъществяват непрекъснат контрол върху спазването на противоепидемичните мерки.
На основание решението на щаба, директорът на РЗИ Силистра следва да издаде заповед за въвеждане на приетите мерки.
Г-н Статев заяви, че следващите заседания на Областния кризисен щаб ще се провеждат дистанционно.
Копие от протокола, да се изпрати на всички членове на Областния кризисен щаб за
борба с коронавируса и кметовете на общини

Утвърдил:

(П)
Ивелин Статев –областен управител

Изготвил протокола: (П)
Елка Михайлова – старши експерт
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