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VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL MOBILAUS PUNKTO VISAGINO SAVIVALDYBĖJE STEIGIMO
2020 m. lapkričio ___ d. Nr. ĮV-E-____
Visaginas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies
2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo
25 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 4 punktu,
Tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu 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“, 3.2 papunkčiu ir
7 punktu bei vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimą Nr. V-2476
„Dėl Visagino gyventojų ištyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)“:
1. S t e i g i u Visagino savivaldybės mobilų tyrimų punktą (toliau – Mobilus punktas)
adresu Visaginas, Taikos pr. 15 (buvusioje Vaikų poliklinikoje).
2. P a v e d u
viešajai įstaigai Visagino pirminės sveikatos priežiūros centrui
organizuoti, koordinuoti ir teikti mobilaus punkto paslaugas pagal Tepinėlių ir paciento nosiaryklės ir
ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams
atlikti organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-390 „Dėl Tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo
mobiliuose punktuose COVID-19 (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti
organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
3. S k i r i u
Mobilaus punkto koordinatore Violetą Dilienę, viešosios įstaigos
Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro direktorę.
4.
N u s t a t a u Mobilaus punkto darbo laiką – kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 val.
iki 12.00 val. ir nuo 13.00 val. iki 17.00 val.
5.
P a v e d u :
5.1. VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro ir VšĮ Visagino ligoninės vadovams:
5.1.1. sudaryti po vieną Mobilaus punkto komandą vykdyti tepinėlių iš paciento nosiaryklės
ir ryklės paėmimą Mobiliame punkte;
5.1.2. aprūpinti Mobilaus punkto komandas asmens apsaugos priemonėmis.
5.2. UAB Sedulinos sveikatos centrui, esant poreikiui, sudaryti vieną Mobilaus punkto
komandą vykdyti tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimą Mobiliame punkte ir ją nusiųsti dirbti
į Mobilų punktą.
6. N u s t a t a u , kad:
6.1. registracija į Mobilų punktą vykdoma per Karštosios linijos 1808 sistemą ir www.1808.lt
Elektronine registracija tyrimui dėl COVID-19;
6.2. ėminių paėmimas Mobiliame punkte vykdomas Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu 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.
7.
P a v e d u VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro direktorei:

2
7.1. organizuoti virusologinių terpių užsakymą iš Nacionalinės visuomenės sveikatos
priežiūros laboratorijos ir skirti transportą jų atvežimui;
7.2. užtikrinti informacijos apie užsakymo PGR molėkuliniam tyrimui suvedimą į
Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (ESPBI IS);
7.3. organizuoti tyrimui paimtų ėminių transportavimą į Nacionalinę visuomenės sveikatos
priežiūros laboratoriją.
8.
P a v e d u Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyriui paskelbti šį
įsakymą Teisės aktų registre ir Visagino savivaldybės interneto svetainėje.
Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos
administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos
Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba
Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius

Virginijus Andrius Bukauskas
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