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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi

ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos

valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 4 d. sprendimu Nr.V-2819 „Dėl pasirengimo

skiepijimui COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina“ (2021 m. balandžio 9 d. redakcija),

p  a  k  e  i  č  i  u  Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio

11   d. įsakymą Nr. ĮV-E-617 „Dėl pasirengimo vakcinacijai COVID-19 ligos (koronaviruso

infekcijos) vakcina Visagino savivaldybėje“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

„VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL PASIRENGIMO SKIEPIJIMUI COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO

INFEKCIJOS) VAKCINA VISAGINO SAVIVALDYBĖJE

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies

2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo

25 straipsnio 3 dalimi, vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės

lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 4 d. sprendimą

Nr.  V-2819 „Dėl pasirengimo skiepijimui COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina“,

atsižvelgdamas į UAB Sedulinos sveikatos centro 2021 m. gegužės 17 d. raštą Nr. SR-21/05-62 „Dėl

vakcinacijos COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“:

1. S  k  i  r  i  u  Visagino savivaldybės vakcinacijos COVID-19 ligos (koronaviruso

infekcijos) vakcina koordinatore Jolitą Zabulytę, Visagino savivaldybės administracijos Socialinės

paramos skyriaus vedėją (toliau – Koordinatorius).

2. P  a  v  e  d  u  Koordinatoriui vykdyti Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto

lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos apraše,

patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu

Nr.  V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos

(koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytas funkcijas.

3. S  k  i  r  i  u  vakcinaciją organizuojančiomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis

Visagino savivaldybės teritorijoje:

3.1. VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centrą;

3.2. UAB Sedulinos sveikatos centrą.
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4. P  a  v  e  d  u  Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyriui šį įsakymą

paskelbti Teisės aktų registre ir Visagino savivaldybės interneto svetainėje.“

Administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas
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