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Nr.
Klaipėda
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 25
straipsnio 3 punktu, Gripo ir ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d.
įsakymu Nr. V-58 „Dėl Gripo ir ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės
priežiūros taisyklių patvirtinimo“, 7.2 papunkčiu ir vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m.
kovo 4 d. sprendimą Nr. V-285 „Dėl gripo epidemijų savivaldybėse skelbimo, kaip COVID-19
plitimo prevencijos“:
1. S k e l b i u Klaipėdoje gripo epidemijos pradžią.
2. Į p a r e i g o j u jos metu:
2.1. Sveikatos apsaugos skyriaus vedėją (savivaldybės gydytoją) R. Perminienę:
2.1.1. nedelsiant informuoti miesto sveikatos priežiūros įstaigų vadovus apie vykdomos
veiklos organizavimą pagal Klaipėdos miesto savivaldybės pasirengimo gripo pandemijai planą
(toliau – Planas), patvirtintą Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m.
gruodžio 23 d. įsakymu Nr. AD1-1550, bei kitus aktualius teisės aktus;
2.1.2. koordinuoti savivaldybėje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų veiklą ir jų
vykdomus veiksmus epidemijos laikotarpiu;
2.1.3. įpareigoti Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro direktorių teikti informaciją
visuomenei apie ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, koronaviruso ir gripo profilaktiką bei
būtiną elgesį epidemijos metu;
2.2. Švietimo skyriaus vedėją L. Prižgintienę įpareigoti vaikų ugdymo įstaigų vadovus:
2.2.1. riboti masinius renginius vaikų ugdymo įstaigose;
2.2.2. sugriežtinti privalomą patalpų vėdinimą ir nukenksminantį valymą, asmens higienos
reikalavimų laikymąsi pagal LR sveikatos apsaugos ministerijos aktualias rekomendacijas;
2.2.3. spręsti dėl laikino vaikų ugdymo veiklos nutraukimo, kai gripu ir ūminėmis viršutinių
kvėpavimo takų infekcijomis serga daugiau kaip 20 % ugdymo įstaigos mokinių;
2.3. Socialinės paramos skyriaus vedėją A. Liesytę įpareigoti socialinių paslaugų įstaigų
vadovus:
2.2.1. riboti masinius renginius socialinių paslaugų įstaigose;
2.2.2. sugriežtinti privalomą patalpų vėdinimą ir nukenksminantį valymą, asmens higienos
reikalavimų laikymąsi pagal LR sveikatos apsaugos ministerijos aktualias rekomendacijas;
3. R e k o m e n d u o j u renginių organizatoriams, organizuojantiems masinius renginius
Klaipėdos mieste:
3.1. riboti masinių renginių organizavimą:
3.2. įvertinti kiekvieno konkretaus renginio riziką bei, esant galimybei, juos atšaukti ar
nukelti vėlesniam laikui;
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3.3. neplanuoti ir neorganizuoti naujų masinių renginių iki valstybės lygio ekstremalios
situacijos atšaukimo;
3.4. įvertinus renginio riziką ir priėmus sprendimą vykdyti renginį, užtikrinti visų renginio
lankytojų informavimą, kad nevyktų į renginį, jei jiems pasireiškia bet kokie kvėpavimo takų
infekcijos simptomai ir sudaryti sąlygas tinkamai rankų higienai (galimybė plauti rankas su
vandeniu ir muilu bei įtrinti dezinfekciniu skysčiu).
4. P r a š a u Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Klaipėdos departamento direktorių R. Grigaliūną valstybinės visuomenės sveikatos saugos
kontrolės metu ypatingą dėmesį kreipti į teisės aktų pažeidimus, sąlygojančius sergamumo gripu ir
ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis plitimą.
5. P r a š a u Klaipėdos miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininką
A. Baužą sugriežtinti saugos reikalavimų kontrolę maisto tvarkymo įmonėse.
6. P r a š a u Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos Klaipėdos regiono rinkos
priežiūros skyriaus vedėją V. Budriuvienę sugriežtinti higieninio režimo kontrolę viešosiose
įstaigose.
7. P a v e d u šio įsakymo kontrolę Sveikatos apsaugos skyriaus vyriausiosioms
inspektorėms I. Pačiauskaitei ir S. Razutienei.
8. N u s t a t a u, kad šis įsakymas skelbiamas vietinėje spaudoje ir Klaipėdos miesto
savivaldybės interneto svetainėje.
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