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Vilkaviškis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2

punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 26

straipsnio 3 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d.

įsakymu Nr. V-352 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 29 d.

įsakymo Nr. V-1335 redakcija) Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų,

įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo

namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose

taisyklėmis, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios

situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 3 punktu ir atsižvelgdamas į

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės

departamento 2021 m. rugpjūčio 17 d. raštą Nr. (4-21 16.1.17 Mr) 2-104771 „Dėl infekcijų plitimą

ribojančio režimo taikymo“:

1. N u s t a t a u 2021 m. rugpjūčio 17–26 d. infekcijų plitimą ribojantį režimą Vilkaviškio

r. Alvito mokyklos-daugiafunkcio centro Paežerių skyriaus ikimokyklinio ugdymo grupėje

,,Boružėlės“.

2. N u r o d a u ugdymą Vilkaviškio r. Alvito mokyklos-daugiafunkcio centro Paežerių

skyriaus ikimokyklinio ugdymo grupėje ,,Boružėlės“ vaikams šio įsakymo 1 punkte nurodytu

laikotarpiu organizuoti nuotoliniu būdu.

3. Į p a r e i g o j u Vilkaviškio r. Alvito mokyklos-daugiafunkcio centro direktorių Rolandą

Bulkauską užtikrinti Paežerių skyriaus ikimokyklinio ugdymo grupėje ,,Boružėlės“ patalpų valymą

ir dezinfekciją vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pateiktomis

rekomendacijomis dėl sveikatos priežiūros įstaigų patalpų ir ne sveikatos priežiūros įstaigų patalpų

dezinfekcijos (kai galimas užteršimas SARS-Co-2) bei rekomendacijomis dėl aplinkos valymo ir

dezinfekcijos, esant nepalankiai COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) situacijai.

4. N u r o d a u, kad už šio įsakymo vykdymą asmeniškai yra atsakingas Vilkaviškio r. Alvito

mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius Rolandas Bulkauskas.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų

apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius                  Vitas Gavėnas

Skelbiamas viešai

Parengė

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Daiva Gvazdaitienė

Elektroninio dokumento nuorašas

Nuorašas tikras



1 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. V-352 ,,Dėl asmenų, sergančių

COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų,

turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose

taisyklių patvirtinimo“.
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2021-08- Nr. (4-21 16.1.17 Mr)2-

DĖL INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANČIO REŽIMO TAIKYMO

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveiktos apsaugos ministerijos Marijampolės

departamentas (toliau – Marijampolės departamentas) informuoja, kad Vilkaviškio r. Alvito

mokyklos-daugiafunkcinio centro Paežerių skyriuje (toliau – Darželis) 2021 m. rugpjūčio 16 d.

registruotas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcija) atvejis (susirgimas nustatytas Darželio

„Boružėlės“ grupės darbuotojai, kuri prieš susergant darbe buvo 2021 m. rugpjūčio 13 d. galimai

turėjo didelės rizikos sąlytį su 13 „Boružėlės“ grupės vaikų). Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos

žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 26 straipsnio 3 punktu ir atsižvelgdamas

į nepalankią COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemiologinę situaciją Darželyje,

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai siūlo Darželio „Boružėlės“ grupės vaikams

laikotarpiu nuo 2021 m. rugpjūčio 17 d. iki 2021 m. rugpjūčio 26 d. taikyti infekcijų plitimą ribojantį

režimą.

Užkertant kelią tolimesniam COVID-19 ligos (koronaviruso infekcija) plitimui, siūlome

vykdyti sekančias infekcijų kontrolės priemones:

1. Užtikrinti, kad Darželio „Boružėlės“ grupės vaikai ir darbuotojai, turėję sąlytį su

sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), laikytųsi teisės akto1 nuostatomis privalomos

saviizoliacijos 14 dienų po sąlyčio, saviizoliacijos laikotarpiu nesilankytų Darželyje.

2. Pasitelkiant licencijuotą įmonę atlikti patalpų, kuriose dirbo COVID-19 liga

(koronaviruso infekcija) susirgęs darbuotojas, dezinfekciją.

3. Užtikrinti Darželio patalpų valymą ir dezinfekciją vadovaujantis Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministerijos pateiktomis rekomendacijomis dėl sveikatos priežiūros įstaigų

patalpų ir ne sveikatos priežiūros įstaigų patalpų dezinfekcijos (kai galimas užteršimas SARS-CoV-2

virusu) bei rekomendacijomis dėl aplinkos valymo ir dezinfekcijos, esant nepalankiai COVID-19

ligos (koronaviruso infekcijos) situacijai.

4. Užtikrinti, kad Darželyje dirbtų darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų

ligų požymių (pvz., karščiavimas, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir kita).

5. Informuoti darbuotojus, vaikų tėvus, kad nevyktų į Daželį / nutrauktų ugdymo procesą

pasireiškus ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų simptomams ir nedelsiant informuotų atsakingą

Nuorašas tikras
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2 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų

vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo

būtinų sąlygų“ (toliau – Operacijų vadovo sprendimas).

asmenį, rekomenduoti konsultaciją Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo

šeimos gydytoju konsultacijai.

6. Taikyti griežtesnes nei įprastai higienos užtikrinimo priemones, laikytis griežtos rankų

higienos (dažnas rankų plovimas su muilu, įtrynimas dezinfekuojančiu skysčiu), vengti liesti

rankomis veidą, akis, nosį, burną ir kt., laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo.

7. Organizuojant Daželio darbą laikytis visų reikalavimų nustatytų Operacijų vadovo

sprendime2.

Marijampolės departamento

Vidaus administravimo skyriaus vedėja,

laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas Ingrida Pucėtienė

Nuorašas tikras
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Daiva Miknevičienė, tel. (8 342) 52514 el. p. daiva.mikneviciene@nvsc.lt

Nuorašas tikras
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