
Апел!!!!! 
към всички живущи в студентските общежития на УАСГ 

    Във връзка с епидемиологичнатa обстановка от COVID-19, апелирам 

да се изпълняват стриктно кризисните мерки, указaни от Министъра 

на здравеопазването  и всички последвали от това заповеди и указания 

на Ректора на УАСГ, които са качени на сайта на УАСГ. 

  Необходимо е до отмяна на епидемиологичната обстановка: 

1. Да се спазва социална дистанция, да не се събират големи групи от 

хора по какъвто и да е повод. 

2. Когато ситуацията го налага, да се носят предпазни маски или 

шлемове. 

     3. Да се поддържа повече от всякога, по-добра лична  хигиена и хигиена 

на жилищните помещения. Изхвърляйте торбичките си с отпадъци в 

контейнерите за смет. Нека осигурим повече време на хигиенистките за 

почистване и дезинфекциране на площите. 

    4. Да се извършва по-често проветряване на жилищните помещения. 

    5. В периода от 21.09.2020г. до 25.09.2020г. е предвидена задължителна 

обработка на всички жилищни, нежилищни помещения и общи площи 

срещу корона вирус. След обработката е необходимо помещенията да 

останат затворени за едни час, за да има ефект. Напускайки блока през този 

един час, не се събирайте на групи и спазвайте указаните  дистанции при 

общуване. След изтичане на единия час, проветрете добре помещенията 

преди използването им. 

6. Осигурени са дезинфекционни препарати и материали за  ежедневно 

почистване и дезинфекциране на общите площи, на дръжките на 

входните врати на блока и асансьорите. Моля съдействайте на 

хигиенистите и проявявайте разбиране. 

 7. За всички възникнали въпроси, по което и да е време, се обръщайте за 

съдействие към дежурните длъжностни лица /портиерите/ и  Управителите 

на общежития. В случай на недостатъчно  съдействие се обръщайте лично 

към мен - Ръководителя на ССО на телефон - 0882529588. 

8. При възможност, плащайте наемите си по банков път, най-добре чрез 

онлайн банкиране. При плащане, изписвайте имената си, блок и № на стая.      

НЕКА ОПАЗИМ СЕБЕ СИ И ОКОЛНИТЕ. 
ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ЗА РАЗУМНОТО  ПОВЕДЕНИЕ 

И РАЗБИРАНЕТО !!! 

                                                    

                                                                  Ръководител ССО: 

                                                                                      /инж. Бойко Кияков/ 


