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DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
2020 M. BIRŽELIO 9 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-E-308 „DĖL PROFILAKTINIŲ TYRIMŲ
DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO
VISAGINO SAVIVALDYBĖJE“ PAKEITIMO
2020 m. lapkričio ___ d. Nr. ĮV-E-____
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 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimą Nr. V-2554 „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 punktą ir jį išdėstau taip:
„1. N u s t a t a u, kad asmenų profilaktiniai tyrimai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) atliekami šia tvarka:“.
1.2. Pripažįstu netekusiu galios 1.1 papunktį.
1.3. Pakeičiu 1.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„1.1.1. asmenų profilaktiniai tyrimai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)
atliekami šioms grupėms:“.
1.4. Pakeičiu 1.1.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
1.1.1.2. socialinės globos įstaigų (išskyrus socialinės globos įstaigas, teikiančias socialinę
globą vaikams (toliau – socialinės globos įstaiga), darbuotojams, turintiems tiesioginį kontaktą su
socialinės globos įstaigos gyventojais (toliau – socialinės globos įstaigos darbuotojai);“.
1.5. pakeičiu 1.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„1.1.2. per savaitę turi būti ištiriama nuo 10 iki 20 proc. visų ASPĮ ir socialinės globos
įstaigų darbuotojų.“
1.6. Pakeičiu 1.1.4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„1.1.4.2. Visagino mobiliame punkte Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2020 m. kovo 16 d. įsakyme Nr. V-390 „Dėl Tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo
mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti
organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka. Registracija į mobilų punktą vykdoma per
Karštosios koronaviruso linijos 1808 sistemą;“.
1.7. Pripažįstu netekusiu galios 1.2 papunktį.
1.8. Pakeičiu 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„2.1. suderinus su Visagino savivaldybės administracija pasitvirtinti profilaktinio atsitiktinio
darbuotojų tyrimo organizavimo tvarkas (toliau – Tvarka), vadovaujantis Sprendimu ir šiuo įsakymu.“.
2. P a v e d u Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyriui paskelbti šį
įsakymą Teisės aktų registre ir Visagino savivaldybės interneto svetainėje.

Administracijos direktorius

Virginijus Andrius Bukauskas
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