
PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) KONTROLĖS

PRIEMONIŲ ORGANIZAVIMO SIEKIANT IŠVENGTI TOLESNIO COVID-

19 LIGOS PLITIMO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE

2020 m. spalio        d. Nr. D -

Plungė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės

įstatymo 26 straipsniu, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos

ministerijos Telšių departamento 2020 m. spalio 16 d raštu Nr. (8-21 16.1.17 E) „Dėl COVID-19

ligos (koronaviruso infekcijos) kontrolės priemonių Plungės rajono savivaldybėje organizavimo“

bei vykdant Plungės rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos 2020 m. spalio 16 d.

posėdžio protokolo Nr. LK-262 nutarimus siekiant išvengti tolesnio COVID-19 ligos plitimo

Plungės r. sav. nuo š. m. spalio 16 d. 22.00 val.

1. U ž d r a u d ž i u: (kol Plungės savivaldybės teritorija vėl bus mažos rizikos savivaldybe

dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos):

1.1. kolektyvų renginius ir kitus nebūtinus darbuotojų susibūrimus visose valstybės ir

savivaldybių institucijose, įstaigose, ypač švietimo, asmens sveikatos priežiūros, socialinės globos

ir slaugos įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse, veikiančiose Plungės r. sav.

teritorijoje;

1.2. sporto ir fizinio aktyvumo renginių Plungės r. savivaldybėje organizavimą, išskyrus

individualias treniruotes, kai sporto treneris dėvi kaukę, užtikrinami Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės vadovo sprendimuose

nustatyti būtinų prevencinių priemonių taikymą;

1.3. renginių bei susibūrimų organizavimą atvirose ir uždarose erdvėse;

1.4. ligonių/asmenų lankymus stacionarias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose bei

socialinės ir globos įstaigose. Leidžiamas lankymas tik tenkinant mirštančiojo

asmens poreikius.

2. V y k d y t i n u o to l i n i u b ū d u (kol Plungės savivaldybės teritorija vėl bus mažos

rizikos savivaldybe dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos):

2.1. Neformalųjį vaikų švietimą, formalųjį švietimą papildantį ugdymą, neformalųjį

suaugusiųjų švietimą, edukacijas. Jeigu proceso neįmanoma organizuoti nuotoliniu būdu, – stabdyti

veiklas;

2.2. Veiklas, skirtas pasiruošti I-ajai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui organizuoti

nuotoliniu būdu, o jei to neįmanoma įgyvendinti, rekomenduojama maldos namuose laikytis

izoliacijos principų, kad žmonės išvengtų susibūrimų;

2.3. Kultūros įstaigų, kuriose veikia būreliai, klubai, studijos, meno kolektyvai, užsiėmimus

ir meninį ugdymą. Jeigu proceso neįmanoma organizuoti nuotoliniu būdu, – būrelių, klubų, studijų,

meno kolektyvų veiklą stabdyti;

2.4. Visose įstaigose ir įmonėse darbuotojų posėdžius, pasitarimus. Jeigu nėra galimybės

organizuoti nuotoliniu būdu, – griežtai laikantis visų būtinų COVID-19 ligos prevencijos

priemonių, nustatytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės vadovo sprendimuose, – organizuoti įstaigų ir įmonių patalpose
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2.5. Valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose

įmonėse, išskyrus atvejus, kai būtina atitinkamas funkcijas atlikti darbo vietoje. Privaloma užtikrinti

būtinųjų neatidėliotinų funkcijų atlikimą. Privačiajam sektoriui rekomenduojama dirbti tokia pat

darbo organizavimo forma kaip ir viešajame sektoriuje.

3. P a d i d i n t i Plungės rajono savivaldybės gyventojų testavimo PGR molekuliniu tyrimu

apimtis, organizuojant Plungės mobilaus punkto darbą papildomomis dienomis.

4. R e k o m e n d u o j a m a

4.1. suplanuotas asmenines šventes (krikštynas, vestuves, jubiliejus, ir pan.), o jei šventė

suorganizuota, maksimaliai apriboti dalyvių skaičių, dalyvaujant tik patiems artimiausiems

asmenims, darbo laiką viešojo maitinimo įstaigose, kaimo turizmo sodybose ribojant iki 22 val.;

4.2. Plungės rajono savivaldybės teritorijoje esančių privačių įstaigų, įmonių, organizacijų

vadovams organizuoti jų darbuotojų ištyrimą dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos), esant

nustatytam atvejui.

5. U ž t i k r i n t i ūkio subjektams, fiziniams asmenims prekybos vietose valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo

laikymosi skiriant ne mažiau 10 kv. m ploto reikalavimus vienam klientui;

6. N u s t a ta u darbo laiką ribojant iki 22.00 val. viešojo maitinimo įstaigose,

restoranuose, kavinėse, baruose, naktiniuose klubuose ir kitose pasilinksminimo vietose.

7. Plungės Senamiesčio mokykloje infekcijų plitimą ribojantį režimą laikyti taikytinu nuo

spalio 12 d. iki spalio 23 d. Iki spalio 23 d. organizuoti visų (išskyrus sergančių) Plungės

Senamiesčio mokyklos mokinių ir darbuotojų, prioritetą teikiant pradinių klasių mokiniams ir

mokytojams, ištyrimui PGR molekuliniu tyrimu.

Administracijos direktorius                                                                                Mindaugas Kaunas




