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KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRAC IJO S DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL GRIPO EPIDEMIJOS PASKELBIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 29 straipsnio B dalies 2
punktu, Lietuvos Respublikos Zmoniq uZkrediamqjq ligq profilaktikos ir kontrolds istagrmo 25
straipsnio 3 punktu, Gripo ir timiq virdutiniq kvepavimo takq infekcijq epidemiologinds prieZiiiros
taisykliq, patvirtintq Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d.
isakymu Nr. V-58 ,,DeI Gripo ir lmiq virlutiniq kvepavimo takq infekcijq epidemiologines
prieZiDros taisykliq patvirtinimo", T.2papunkdiu ir vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro - valstybes lygio ekstremaliosios situacijos valstybes operacijq vadovo 2020 m.
kovo 4 d. sprendimq Nr. V-285 ,,Del gripo epidemijq savivaldybese skelbimo, kaip COVID-19
plitimo prevencijos":

1. S k e I b i u Klaipedoje gripo epidemijos pradZiq.
2.lpareigojujosmetu:
2.1. Sveikatos apsaugos skyriaus vedejq (savivaldybes gydytojq) R. perminienq:
2.1.1. nedelsiant informuoti miesto sveikatos prieZiuros istaigq vadovus apie vykdomos

veiklos organizavimq pagal Klaipedos miesto savivaldybes pasirengimo gripo pandemijai plan4
(toliau - Planas), patvirtintq Klaipddos miesto savivaldybds administracijos direktoriaus 2019 m.
gruodZio 23 d. isa$rmu Nr. AD1-1550; bei kitus aktualius teises aktus;

2.1'.2. koordinuoti savivaldybeje veikianiiq sveikatos prieZilros istaigq veiklq ir jq
vykdomus veiksmus epidemij os laikotarpiu;

2.1.3. ipareigoti Klaipedos miesto visuomenes sveikatos biuro direktoriq teikti informacijq
visuomenei apie iiminiq vir5utiniq kvepavimo takq infekcijq, koronaviruso ir gripo profilaktikq bei
bEtinq elgesi epidemijos meru;

2.2. Svietimo skyriaus vedejq L. PriZgintienq ipareigoti vaikq ugdymo istaigq vadovus:
. 2.2.1.. riboti masinius renginius vaikq ugdymo istaigose;

2.2.2. sugrieZtinti privalomE patalpq vedinimq ir nukenksminant[ valymq, asmens higienos
reikalavimq laikymqsi pagal tR sveikatos apsaugos ministerijos aktualias rekomendacijas;

2.2.3. sprqsti del laikino vaikq ugdymo veiklos nutraukimo, kai gripu ir iiminemis virlutiniq
kvepavimo takq infekcijomis serga daugiau kaip 20 % ugdymo istaigos mokiniq;

2.3. Socialines paramos skyriaus vedejq A. Liesytq [pareigoti socialiniq paslaugq [staigq
vadows:

2.2.1. riboti masiniirs renginius socialiniq paslaugq istaigose;
2.2.2. sugrieZtinti privalom4 patalpq vedinimq ir nukenksminanti valymE, asmens higienos

reikalavimq laikymqsi pagal LR sveikatos apsaugos ministerijos aktualias rekomendacijas;
3. Rekomenduoju renginiq organizatoriams, organizuojantiems masinius renginius

Klaipedos mieste:
3.1, riboti masiniq renginiq organizavim4:
3.2. ivertinti kiekvieno konkretaus renginio rizikq bei, esant galimybei, juos atlaukti ar

nukelti vdlesniam laikui;
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3.3. neplanuoti ir neorganizuoti naujq masiniq renginiq iki valstybes lygio ekstremalios
situacijos at5aukimo;

3.4. ivertinus renginio rizik4 ir pridmus sprendim4 vykdytr rengini, uZtikrinti visq renginio
Iankytojq informavim4, kad nevyktq i rengini, jei jiems pasireiSkia bet kokie kvdpavimo takq
infekcijos simptomai ir sudaryti sqlygas tinkamai rankq higienai (galimybe plaul rankas su
vandeniu ir muilu bei [trinti dezinfekciniu skysdiu).

4. P r a 5 a u Nacionalinio visuomenes sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Klaipedos departamento direktoriq R. Grigalilnq valstybines visuomenes sveikatos saugos
kontroles metu ypatingq d€mes[ kreipti i teises aktq paZeidimus, sqlygojandius sergamumo gripu ir
iimiomis viriutiniq kvepavimo takq infekcij omis plitimq.

5. P r a 5 a u Klaipedos miesto valstybinds maisto ir veterinarijos tarnybos vir5ininkq
A. BauZq sugrieZtinti saugos reikalavimq kontolq maisto tvarkymo imondse.

6. P r a 5 a u Valstybinds ne maisto produktq inspekcijos Klaipedos regiono rinkos
prieZilros skyriaus veddjq V. Budriuvienq sugrieZtinti higieninio reZimo kontrolq vie5osiose

[staigose.
7. P a v e d u 5io isakymo kontrolq Sveikatos apsaugos skyriaus vyriausiosioms

inspektordms I. PaEiauskaitei ir S. Razutienei.
B. Nustatau, kad Sis isakymas skelbiamas vietineje spaudoje ir Klaipedos miesto

savivaldybes interneto svetaindj e.
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