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VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
2020 M. GRUODŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-E-639 „DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖJE
PIRMINES AMBULATORINES IR KAI KURIAS SPECIALIZUOTAS ASMENS
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS TEIKIANČIŲ ASMENS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ, VISAGINO SAVIVALDYBĖS MOBILAUS PUNKTO,
KARŠČIAVIMO KLINIKOS DARBO TAM TIKROMIS DIENOMIS“
PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2021 m. vasario ___ d. Nr. ĮV-E-____
Visaginas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi
ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. V-213 „Dėl kai kurių Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės
operacijų vadovo sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ 4 punktu,
p r i p a ž į s t u netekusiu galios Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus
2020 m. gruodžio 22 d. įsakymą Nr. ĮV-E-639 „Dėl Visagino savivaldybėje pirmines ambulatorines
ir kai kurias specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos
priežiūros įstaigų, Visagino savivaldybės mobilaus punkto, karščiavimo klinikos darbo tam tikromis
dienomis“.
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