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2020 m. gruodžio ___ d. Nr. ĮV-E-____
Visaginas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies
2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 9 punktu, 15 straipsnio
2 dalies 4 punktu ir 19 straipsnio 2 dalies 4 punktu ir 6 dalimi, 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 21 d. sprendimą Nr. V-2985 „Dėl laboratorinius COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) tyrimus atliekančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, pirmines
ambulatorines ir kai kurias specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens
sveikatos priežiūros įstaigų, mobilaus punkto, karščiavimo klinikos darbo tam tikromis dienomis“
(toliau – OV sprendimas):
1. N u r o d a u:
1.1. Visagino savivaldybėje veiklą vykdančioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms
(toliau – ASPĮ), nepriklausomai nuo jų pavaldumo:
1.1.1. ASPĮ atliekančioms infekcijų molekulinės diagnostikos tyrimus SARS-CoV-2
(2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės PGR metodu (toliau – tyrimas) – 2020 m. gruodžio 25–27
d. ir 2021 m. sausio 2–3 d. užtikrinti tyrimų valstybės poreikiui patenkinti atlikimą ir rezultatų
suvedimą laiku į Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę
sistemą (forma E200-a);
1.1.2. 2020 m. gruodžio 25–27 d. ir 2021 m. sausio 2–3 d. teikti pirmines ambulatorines
asmens sveikatos priežiūros paslaugas, išskyrus imunoprofilaktikos, prevencinių programų ir
profilaktinio sveikatos tikrinimo paslaugas, teisės aktų nustatyta tvarka (įskaitant mobilių komandų
paslaugas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantiems pacientams, skubios odontologijos ir
psichikos sveikatos priežiūros) prie Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančioms
pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms asmens sveikatos
priežiūros įstaigoms (toliau – LNSS PAASPP teikiančios įstaigos) prisirašiusiems gyventojams
įprastu LNSS PAASPP teikiančios įstaigos darbo laiku, vadovaujantis OV sprendime nustatyta
tvarka;
1.1.3. ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 22 d. paskelbti informaciją apie LNSS PAASPP
teikiančios įstaigos darbo laiką ir darbo organizavimą (įskaitant kontaktinę informaciją) 2020 m.
gruodžio 25–27 d. ir 2021 m. sausio 2–3 d. teikiant pirmines ambulatorines asmens sveikatos
priežiūros paslaugas prie jos prisirašiusiems gyventojams įstaigos interneto svetainės pagrindiniame
puslapyje lengvai pasiekiamoje ir gerai matomoje vietoje bei prie pagrindinio (-ių) įėjimo (-ų) į
įstaigą, paskelbtą informaciją pateikti Visagino savivaldybės administracijai.
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1.2. VšĮ Visagino ligoninei 2020 m. gruodžio 25–27 d. ir 2021 m. sausio 2–3 d. užtikrinti
ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų – radiologijos, echoskopijos, endoskopijos,
chirurgijos ir medicininės laboratorijos, teikimą.
2. P a v e d u:
2.1. Visagino savivaldybės mobilaus punkto ir Karščiavimo klinikos koordinatoriui
užtikrinti:
2.1.1. Visagino savivaldybės mobilaus punkto veiklą 2020 m. gruodžio 25, 27 d. ir
2021 m. sausio 2–3 d. nuo 8.00 val. iki 12.00 val.;
2.1.2. Karščiavimo klinikos veiklą 2020 m. gruodžio 25–26 d. ir 2021 m. sausio 2–3 d.
nuo 8.00 val. iki 12.00 val.
2.2. Visagino socialinių paslaugų centrui 2020 m. gruodžio 25–27 d. ir 2021 m. sausio
2–3 d. organizuoti Visagino savivaldybės gyventojų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso
infekcija), kurie išrašomi iš stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų tęsti COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) gydymo ambulatoriškai, transportavimą į šių asmenų namus ar kitą
gyvenamąją vietą, jeigu tokie asmenys neturi galimybės grįžti nuosavu ar artimųjų transportu,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 4 d. sprendimu Nr. V-2811 „Dėl COVID-19
liga (koronaviruso infekcija) sergančių asmenų pervežimo“;
2.3. Visagino rekreacijos paslaugų centrui 2020 m. gruodžio 25–27 d. ir 2021 m. sausio
2–3 d. pagal poreikį aprūpinti Visagino socialinių paslaugų centrą transportu, skirtu Visagino
savivaldybės gyventojų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kurie išrašomi iš
stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų tęsti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)
gydymo ambulatoriškai, transportavimui į šių asmenų namus ar kitą gyvenamąją vietą;
2.4. Visagino savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui:
2.4.1. iki 2020 m. gruodžio 23 d. informuoti UAB „Ambulansas“ ir VšĮ Visagino ligoninę
apie Visagino savivaldybės teritorijoje veikiančių LNSS PAASPP teikiančių įstaigų darbo laiką ir
darbo organizavimą (įskaitant kontaktinę informaciją) 2020 m. gruodžio 25–27 d. ir 2021 m. sausio
2–3 d. teikiant pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas prie jų prisirašiusiems
gyventojams;
2.4.2. kontroliuoti Visagino savivaldybės teritorijoje esančių LNSS PAASPP teikiančių
įstaigų darbą;
2.5. Visagino savivaldybės administracijos Vidaus administravimo ir informacinių
technologijų skyriui:
2.5.1. paskelbti informaciją apie Visagino savivaldybės teritorijoje esančių LNSS
PAASPP teikiančių įstaigų darbo laiką ir darbo organizavimą (įskaitant kontaktinę informaciją)
2020 m. gruodžio 25–27 d. ir 2021 m. sausio 2–3 d. teikiant pirmines ambulatorines asmens
sveikatos priežiūros paslaugas prie atitinkamos LNSS PAASPP teikiančios įstaigos prisirašiusiems
gyventojams Visagino savivaldybės interneto svetainės pagrindiniame puslapyje lengvai
pasiekiamoje ir gerai matomoje vietoje;
2.5.2. paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre ir Visagino savivaldybės interneto
svetainėje.
3. P a s i l i e k u sau šio įsakymo vykdymo kontrolę.
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