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Visaginas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. sausio 11 d. sprendimą Nr. V-61 „Dėl Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės
operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 7 d. sprendimo Nr. V-1816 „Dėl asmenų, kuriems skirta
izoliacija, kontrolės“ pakeitimo“,
p a k e i č i u Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 5 d.
įsakymo Nr. ĮV-E-11 „Dėl asmenų, kuriems skirta izoliacija, kontrolės“ 1.1.1 papunktį ir jį išdėstau
taip:
„1.1.1. vykdyti asmenų, grįžusių ar atvykusių iš užsienio valstybių (nustatant prioritetą iš
Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ir Pietų Afrikos Respublikos) (toliau –
asmenys, grįžę iš užsienio valstybių), kurių izoliavimo vieta namuose ar kitoje gyvenamojoje
aplinkoje Visagino savivaldybėje, tikrinimą izoliacijos laikotarpiu dėl izoliavimo reikalavimų
laikymosi;“.
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