Информация и телефони за връзка при въпроси относно коронавируса
От 13.03.2020 г. (петък) България се намира в извънредно положение
заради

COVID-19.

Властите

въведоха

редица

ограничения,

за

да

спрат

разпространението на заразата, чийто пик очакваме.
Публикуваме основните канали, на които може да се информирате, както
и да получите помощ:
- Дежурните телефони за информация в Община Девин са: 03041/2174 и
0893449965
- Чрез телекомуникационната услуга Free Call, така наречената „зелена
слушалка” и плик - ел. поща „Пиши ми”, на интернет страницата на община Девин
– www.devin.bg могат да се отправят безплатни запитвания от цял свят.
- Телефони за връзка с лични лекари от община Девин:
Д-р Ганчевска-Ферейра – 0878722077
Д-р Калфов – 0886419007
Д-р Кушчиева – 0896280676
Д-р Начев – 0877755933
- В община Девин е открита телефонна линия за възрастни и самотно
живеещи възрастни хора, които нямат близки, за доставка на храна и лекарства
по домовете: 0879221599 и 0879444766.
Доставката ще се извършва от доброволците и БЧК, заплащането е за сметка
на нуждаещите се.
Поръчки се приемат всеки ден от 9 до 17 часа.
Всички

заповеди,

касаещи

епидемичната

обстановка,

свързана

с

разпространението на COVID-19 на територията на общината се публикуват на
интернет страницата на Община Девин в меню Обявления, подсекция „COVID-19”.
За по-ефективно информиране на населението се използва страницата на
Община Девин в социалната мрежа Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100021223995339
Други канали за информация и помощ:
- Телефони на РЗИ – Смолян: 0884 49 57 65, 0301 58930,
- Телефони на представител на РЗИ в гр. Девин: 0884495773
- Телефон за спешни случаи, валиден за целия Европейски съюз: 112.
- Телефонна линия, на която граждани и организации могат да задават своите
въпроси към Министерството на здравеопазването: 02 807 87 57. Работи
денонощно.
Може да се информирате и на сайта на Министерство на здравеопазването,
както и тук, в рубриките "За граждани" и "За медицински специалисти".

- Специален телефон за различни справки в Министерството на социалната
политика (МТСП) - 0800 88 001. От МТСП е подготвена информация на
жестомимичен език.
-

„Ситуационният

център"

на

Министерството

на

външните

работи

отговаря денонощно: +359 2 948 24 04, +359 2 971 38 56. От министерството
предупреждават, че сигналът свободно означава, че линията е заета. Ситуационният
център има и имейл за връзка: crisis@mfa.bg.
Можете да следите ситуацията в света на инфографиките на Световната
здравна организация и на Университет "Джон Хопкинс".

