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Вижте решенията и мерките, които Бургас взе до момента за
справяне с извънредната ситуация
сряда, 25 март 2020
Публикувано от: Радостин Рачев

"Благодаря на всички, които са ангажирани в сферата на образованието. 1 950 учители работят в
момента дистанционно с много добри резултати. 30 детски градини също работят дистанционно. В една
от бургаските телевизии се пускат уроци. Благодаря Ви!". Това сподели днес кметът на Бургас Димитър
Николов.
От днес местна фирма започна да произвежда защитни шлемове за лекарите в болниците. До края на
седмицата ще бъдат изработени общо 100 броя. Започват да пристигат и първите количества защитни
облекла, поръчани от Община Бургас на местни фирми. С тях ще бъдат заредени медицинските екипи,
както и служителите на Домашен социален патронаж.
"Никой не знае докога ще продължи тази ситуация. Община Бургас е основния платец на всички
извънредни разходи, които се правят ежедневно. Постъпленията в момента са с около 70 % по-малко от
преди или за много кратък период започва да се натрупва вътрешен дефицит, а повече от 290 различни
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дружества ползват средства от Община Бургас", заяви кметът Димитър Николов.
УМБАЛ-Бургас има спешна нужда от мобилен рентгенов апарат за инфекциозното отделение.
Пациентите, които се настаняват с короновирусна инфекция в средно тежко и тежко състояние, което
предполага, че състоянието трябва да се проследи с рентгеново изследване. Болницата разполага само
с един мобилен рентгенов апарат. Средно добър мобилен рентгенов апарат струва между 70-90 хил лв.
УМБАЛ-Бургас разполага с 15 стационарни респиратори или т.нар. вентилатори. Те се използват за
тежки случаи - след инсулт, катастрофи и други състояния. Към днешна дата са свободни само 3,
другите 12 са заети. Крайно необходимо е да се закупят допълнителни. За целта е необходима
подкрепата на бургаския бизнес и дарители. Нека средствата за дарения за техника и апаратура да
бъдат насочвани към дарителската сметка на Община Бургас:
Банкова сметка за дарения
IBAN BG 08SOMB91308424151744
Банка : "Общинска банка "АД
BiC: SOMBBGSF
Вид на плащане: 445100
Основание: Дарение - коронавирус

Благодарим на всички фирми и физически лица, които откликнаха към момента - "Мастерхаус" с 50 хил.
лв., "Дева Бродкаст" с 50 хил. лв., ЕТ "Иван Кузманов" с 29 хил. лв., "Бултекс" - 1 082 лв. Олимп екипировка и 3979 лв., фирма "Верно", Държавна опера-Бургас, фирми БМФ, "Ай Брокерс", "Милена",
"Дария", "Линекс", Ротари Бургас със защитни маски, "Болеро", "Метро", "Перла", "Гочев", "Пластик" с
еднократни опаковки за потребителите на Социалния патронаж, "Нова Трейд", "Йоги", "Либекс
Трейдинг", БЧК с хранителни пакети, всички детски градини са дарили хранителните си продукти,
"Бургас хляб" всеки ден 500 броя хляб, "Нилсен Чистота".
Община Бургас дарява ежедневно и лични предпазни средства на лекарите в УМБАЛ-Бургас. Вече има
средства, които са преведени от обявената от Община Бургас дарителска сметка за закупуване на
апарата за кръвопреливане.
Генетичната лаборатория в Бургас разполага с ограничен набор от генетични тестове за изследване.
Това е проблем, не само за Бургас, а и за цяла България и цяла Европа. Капацитетът й е до 90
генетични теста за денонощие.
Факултетът по медицина в Бургас ще организира обучение към специалностите - инфекциозни
заболявания, вирусология и генетика.
Съвместно с полицията се проверяват хората, под задължителна карантина. До момента от ОД на МВР Бургас са образували 7 досъдебни производства към хора, които са нарушили карантината. 4 от тях са
установени в Бургас и 3 в областта.
Драстично е намалял броят на сигналите, свързани с коронавируса, подавани на Спешния тел. 112.
Между 80 и 100 сигнала дневно в началото, днес са едва около 15 сигнала.
От днес е разпоредено на ръководството на "Бургасбус" да осигури съчленени автобуси в зоните с наймного пътници и още един допълнителен автобус, за да няма струпване на хора в сутрешните часове.
Отчитам като грешка днешното решение на транспортното дружество.
От днес екипите и териториалните директори ще раздават концентрат на домоуправителите, тъй като
има проблем с намирането на пулвелизатори в търговската мрежа. Затова те трябва да го разреждат за
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обработка на общите части. До края на деня ще имат 2 000 разфасовки концентрат.
РЗИ-Бургас ще предостави днес половин тон спирт на Дезинфекционна станция, за да се осигури
достатъчно дезинфектант за болници, магазини и блокове. Осигурени са нови 150 диспенсери, които ще
бъдат поставени в търговските обекти, а наличните - в болници, магазини, публични сгради се следят
ежедневно дали за запълнени. Всички КПП-та са осигурени с тоалетни и течащи мивки.
Към доставките за храна, освен възрастните хора и тези по карантина ще бъдат включени и хората от
Съюза на военноинвалидите. В момента се извършват доставки по заявки на горещите телефони, на
карантинирани хора и потребителите на Домашен социален патронаж.
Продължават дезинфекционните дейности в целия град. Обработват се автобусните спирки, билетните
центрове и всички обществени сгради. Дезинфекцията на автобусите от градския транспорт е
ежедневна. Филтрите на климатиците се мият през два дни. Общинската дезинфекционна станция
работи на пълни обороти.
Събира се база данни за доброволци, които ще могат да се включат към екипите при влошаване на
обстановката. На този етап се разчита на общинските екипи.
Продължаваме да се измерва температурата на всички пристигащи пътници на автогарите "Запад" и
"Юг". Следи се за хигиената и дезинфекцията в пътническите салони на автобусите.
Изпратили сме своите изисквания за дезинфекция на превозните средства и до ДАИ, с искане за
увеличаване на контрола на транспортните фирми.
Здравните медиатори продължават работата си в ромските махали на територията на общината. Там
продължава засиленото полицейско присъствие за изпълнение на разпореждането на кризисния щаб.
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