
RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL KORONAVIRUSO INFEKCIJOS VALDYMO PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO

Nr.

Raseiniai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir

kontrolės įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro –

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d.

sprendimo Nr. V-377 ,,Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių“ 6

punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios

situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-380 ,,Dėl visuomenės

sveikatos priemonių, siekiant valdyti COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją)“ 1.2. papunkčiu,

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos

valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimu Nr. V-374 ,,Dėl sveikatos apsaugos

ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d.

sprendimo Nr. V-343 ,,Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“ pakeitimo“, Lietuvos

Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės

operacijų vadovo 2020 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. V-402 ,,Dėl asmenų transportavimo“:

1. Į p a r e i g o j u:

1.1. Raseinių socialinių paslaugų centrą Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje

izoliuotiems asmenims, pagal poreikį, teikti visą būtiną socialinę pagalbą ir, esant poreikiui,

aprūpinimą maistu bei kitomis būtiniausiomis priemonėmis;

1.2. Raseinių socialinių paslaugų centro direktorių aprūpinti įstaigos darbuotojus

reikiamomis apsaugos priemonėmis;

1.3. Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje esančias pirminės asmens sveikatos

priežiūros įstaigas nuo š. m. kovo 18 d. dirbti prailgintu darbo grafiku: I-V nuo 8.00 val. iki 19.00

val. VI nuo 8.00 val. iki 13.00 val.;

1.4. Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje esančių pirminės asmens sveikatos priežiūros

įstaigų vadovus skelbti įstaigų internetinėse svetainėse bei rajoninėje spaudoje įstaigų darbo laiką

bei suderinus su gydytojais - gydytojų kontaktinius duomenis (mobiliųjų telefonų numerius);
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1.5. Raseinių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus

vedėją Robertą Pareigį koordinuoti ir organizuoti asmenų, kuriems būtinas izoliavimas,

apgyvendinimą Savivaldybės numatytose patalpose. Asmenys Savivaldybės numatytose patalpose

bus izoliuojami tuo atveju, kai jų gyvenamoji vieta neatitiks higienos sąlygų ir/ar nebus galimybės

izoliuotis namuose dėl kitų kartu gyvenančių asmenų saugumo;

1.6. Raseinių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėją

Loretą Laugalienę koordinuoti socialinės paramos bei kitų socialinių paslaugų bei maitinimo

paslaugų organizavimą  5 punkte numatytiems asmenims;

1.7. Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą nuolat atnaujinti Raseinių

rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.raseiniai.lt skelbiamą informaciją, susijusią su

koronavirusu;

1.8. Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą bendradarbiauti su

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno

departamento Raseinių skyriumi, dalyvaujant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo

priemonių įgyvendinime;

1.9. Raseinių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėją

Loretą Laugalienę, esant poreikiui, organizuoti žmonių su negalia priežiūrą išimtiniais atvejais

įstaigose, jeigu to neįmanoma įgyvendinti namuose;

1.10. Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėją

Modestą Lukoševičienę, esant poreikiui, organizuoti vaikų priežiūrą išimtiniais atvejais įstaigose,

jeigu to neįmanoma įgyvendinti namuose;

1.11. Raseinių autobusų parko direktorių organizuoti ir vykdyti asmenų kuriems

reikalingas izoliavimas transportavimą į numatytą izoliavimo vietą (namus ar savivaldybės

numatytas patalpas). Užtikrinti paslaugų teikimą visą parą;

1.12. Raseinių autobusų parko direktorių aprūpinti įstaigos darbuotojus reikiamomis

apsaugos priemonėmis bei, vadovaujantis teisės aktais, užtikrinti transporto priemonių

dezinfekavimą. 

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Raseinių rajono savivaldybės administracijos 2020 m.

kovo 6 d. įsakymą Nr. A1-228 ,,Dėl VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centro paskyrimo

vykdyti koronaviruso (COVID-19) mėginių paėmimą ir jų pristatymą laboratorijoms“.

Šis įsakymas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka

per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas

Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai).

Administracijos direktorius Edmundas Jonyla

http://www.raseiniai.lt
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