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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi
ir atsižvelgdamas į darbuotojų kaitą,
p a k e i č i u Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 13 d.
įsakymą Nr. ĮV-E-27 „Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) vakcina kontrolės Visagino savivaldybėje“:
1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:
„2. N u r o d a u viešosios įstaigos Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro, kaip
skiepijimą nuo COVID-19 ligos (koronoviruso infekcijos) organizuojančios Visagino savivaldybėje
asmens sveikatos priežiūros įstaigos, vadovui:“.
2. Pakeičiu 3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„3.1. Jolitai Zabulytei, Visagino savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus
vedėjai, tikrinti, ar įstaigos, kurių veiklos vieta yra savivaldybėje (išskyrus įstaigas, kurių savininko
ar dalininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija) ir
kuriose dirba arba gauna asmens sveikatos priežiūros ir (arba) socialinės globos paslaugas asmenys,
nurodyti Prioritetų įsakyme, į sąrašą įtraukė tik tokią teisę pagal Prioritetų įsakymą ir Aprašą
atitinkamu metu turinčius asmenis, ar įtraukė visus tokius asmenis ir ar buvo paskiepyti tik tokią teisę
turintys asmenys;“.
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