РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ
гр.Русе - 7000
бул. «Придунавски» № 68

тел: 82-56-23, факс: 82-56-23
е-mail: rzi@rzi-ruse.com
ЗА П О В Е Д
5.11.2021 г.

X

РД-01-1655/ 05.11.2021

документ,
регистриран от
Signed by: Milena Dimitrova Peeva

на основание чл.9, т.1 от Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции и във
връзка със Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-767 от 10.09.2021 г.,
Заповед № РД-01-794 от 24.09.2021 г., Заповед № РД-01-820 от 08.10.2021 г. и Заповед № РД-01-874 от
26.10.2021 г. на министър на здравеопазването,
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Отменям издадените от директора на РЗИ - Русе по реда на Заповед № РД-01-733/27.08.2021 г. на
министър на здравеопазването, предписания за поставяне под карантина на лицата, които са
представили в РЗИ - Русе документ, удостоверяващ отрицателен резултат от проведено изследване по
метода „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID – 19“ или от бърз антигенен тест от
посочените в Приложение № 2 на заповедта на министъра на здравеопазването, направено до 24 часа от
влизане в Република България.
2. Възлагам на директор на дирекция НЗБ, след извършване на преценка за наличието на
обстоятелствата по Заповед № РД-01-733/27.08.2021 г. на министър на здравеопазването, относно всеки
отделен случай, да се създаде необходимата организация за отразяване в Националната информационна
система за борба с COVID – 19 на всяко отменено предписание, както и да се уведоми лицето, че е
освободено от карантина чрез обаждане по телефон или изпращане на електронно писмо на
електронната поща, от която лицето е изпратило документите.
3. Отразяването в Националната информационна система за борба с COVID – 19 да се извърши в
най-кратък срок след представяне на документите от лицето.
4.

Изпълнението на настоящата заповед възлагам на директор на дирекция НЗБ.

5.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще упражнявам лично.

6. Настоящата заповед да се връчи на главен секретар, директор на Дирекция НЗБ, началник отдел
ДЗК, ЗТЕ и ПБПЗ по деловодната система EVENTIS R7 за сведение и изпълнение.
7. Заповедта влиза в сила от момента на подписването и отменя Заповед № РД-01-1526/02.07.2021
година на директор на РЗИ - Русе.
Д-Р ИСКРА ГЕНЕВА
изпълняващ длъжността директор на Регионална здравна инспекция - Русе
5.11.2021 г.

X
д-р Искра Генева
И.Д. Директор на РЗИ - Русе
Подписано от: Iskra Gencheva Geneva

