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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 2 d. sprendimą Nr. V-2786 „Dėl Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės
operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų
dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo“:
1. P a k e i č i u Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio
9 d. įsakymą Nr. ĮV-E-308 „Dėl profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)
organizavimo Visagino savivaldybėje“:
1.1. Pakeičiu 1.1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„1.1.3. tas pats darbuotojas profilaktiškai tiriamas ne dažniau kaip 1 kartą per 2 savaites.
ASPĮ ir socialinės globos įstaigose, kuriose dirba 10 arba mažiau darbuotojų, tyrimai organizuojami
tokiu dažnumu, kad tas pats darbuotojas profilaktiškai tiriamas ne dažniau kaip kas 5 savaites;“.
1.2. Pakeičiu 2 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„2. P a v e d u daugiau nei 10 darbuotojų, turinčių kontaktą su pacientais, turinčioms
Visagino savivaldybės ASPĮ (nepriklausomai nuo jų pavaldumo) ir socialinės globos įstaigų
(nepriklausomai nuo jų pavaldumo) vadovams:“.
2. P a v e d u Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyriui paskelbti šį
įsakymą Teisės aktų registre ir Visagino savivaldybės interneto svetainėje.
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