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DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
2020 M. GEGUŽĖS 15 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-E-253 „DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DARBO VIETOMS BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO
2020 m. spalio ___ d. Nr. ĮV-E-____
Visaginas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi
ir siekdamas suvaldyti koronaviruso infekcijos plitimą:
1. P a k e i č i u Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės
15 d. įsakymo Nr. ĮV-E-253 „Dėl Visagino savivaldybės administracijos darbo vietoms būtinų
sąlygų“ 2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„2.4. savivaldybės administracijoje darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami
nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai būtina atitinkamas funkcijas atlikti darbo vietoje. Aptarnaujant
administracijos lankytojus privaloma užtikrinti saugos priemones:
2.4.1. išlaikyti ne mažesnį nei 1 metro atstumą arba atskirti darbo vietą nuo lankytojo
pertvaromis;
2.4.2. užtikrinti, kad darbuotojai, aptarnaujantys lankytojus, ir vyresni nei 6 metų amžiaus
lankytojai dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas
priemones). Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų
priemonių) leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį
ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) dėvėti negali
ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei.“
2. N u r o d a u:
2.1. Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriui su šiuo įsakymu supažindinti
skyrių vedėjus ir į struktūrinius padalinius neįeinančius valstybės tarnautojus naudojant
Dokumentų ir įrašų dokumentų valdymo sistemą „Kontora“;
2.2. skyrių vedėjams su šiuo įsakymu supažindinti pavaldžius valstybės tarnautojus ir
darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, naudojant Dokumentų ir įrašų dokumentų valdymo
sistemą „Kontora“ arba pasirašytinai;
2.3. 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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