
 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO 

PRIEMONIŲ 

 

2020 m. kovo  18   d. Nr. B-ĮV-262 

Vilkaviškis 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 

punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 22 

straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu 

Nr. V-352 „Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad 

serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ar turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga 

(koronaviruso infekcija), izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje taisyklių patvirtinimo“ 

ir atsižvelgdamas į  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 10 d. sprendimą Nr. V-332 „Dėl 

COVID-19 (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių“: 

1. N u s t a t a u  patalpas asmenims (ligoniams ir asmenims įtariamiems, kad serga ir (arba) 

asmenims turėjusiems sąlytį su ligoniu ar asmeniu, įtariamu, kad serga), kuriose jie gali būti  

izoliuojami ir gydomi kitoje nei jų gyvenamojoje vietoje patalpose, jeigu jų gyvenamoji vieta 

neatitinka higienos sąlygų ir nėra galimybės izoliuotis nuo kitų kartu gyvenančių asmenų (toliau – 

patalpos): 

1.1. Kybartų „Rasos“ specialiojoje mokykloje; 

1.2. Kybartų vaikų globos namuose; 

1.3. Karalių bendruomenės namuose. 

2. S k i r i u: 

2.1. atsakingais už asmenų priėmimą: 

 2.1.1. Kybartų „Rasos“ specialiojoje mokykloje – direktorę Liliją Žilinskienę; 

 2.1.2.Kybartų vaikų globos namuose – Socialinę pedagogę, l. e. direktoriaus pareigas, Laimą 

Bagdanavičienę; 

 2.1.3. Karalių bendruomenės namuose – Šeimenos seniūną Gintą Bakūną. 

 2.2. Patalpų koordinatoriumi – vyriausiąjį civilinės saugos specialistą Robertą Fišerį; 

 2.3. Socialinės pagalbos koordinatore – Socialinės paramos skyriaus vedėją Simoną Bikaitę. 

3. N u r o d a u Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro operacijų vadovei 

Daivai Riklienei organizuoti šio Įsakymo 1 punkte nurodytose įstaigose patalpų įregimą, 

dezinfekcijos priemonių palaikymą ir kontrolę.  

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo (įteikimo, paskelbimo) dienos gali būti 

skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 

8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 
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