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DARBOTVARKE. Del COVID-19 situacijos rajone.
SVARSTYTA. COVID- 1 9 situacija rajone.
Kgstutis Jak5tas posedZio dalyvius supaZindino su COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)
situacija rajone. I(ele I(upi5kio rajone savivaldybei pavaldZiq istaigq ir imoniq informavimo COVID-19
ligos prevencijos klausim4.
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Angele Trasikiene informavo apie savaites laikotarpio naujus COVID-19 ligos protrukius rajono
jmonese ir istaigose bei uZsikretimq aplinkybes, patekimo kelius. Pristate Seiminiq uZsikretimq aplinkybes,

socialines sferos ir medikq, jstaigq ir imoniq uZsikretimq pagrindinius duomenis.
Eugenijus Vildinskas infekcijos plitimo suvaldymui svarbu i5vengti nebiitinq susitikimq, bendrq

istaigq personalo kavos pertraukeliq, Esant biitiniems susitikimams svarbu naudoti reikalingas asmens
apsaugos

ir dezinfekcines priemones, riboti susitikimo laik4, i5laikyti saugq atstum4 tarp dalyviq, ie5koti

neformaliq susitil<imq galimybiq. Siekiant uZtikrinti ligos prevencij4 nuolat vykdyti patalpq dezinfekcij4 ir
daZniausiai liediarnq pavir5iq valym4. Informavo posedZio dalyvius, kad rajono teritorijoje neblogai vylcsta

vakcinacija. Svarbu paraginti, paskatinti asmenis pagal nustatyt4 prioriteto tvark4 skiepltis COVID-19
vakcinomis. Taip pat patare paskatinti asmenis tirtis prevenciniais tyrimais del COVID-19 ligos infekcijos.
Privadiam verslui taip pat sifloma atlikti profilaktinius, tikslinius tyrimus. Susilaiky'ti nuo bet kokiq
rerrginiq visoje savivaldybes teritorijoje. Taip pat svarbu

ir toliau vykdl,ti karantino rcLimo reikalavimq

tikrinimus istaigose ir vie5ose erdvese.
Jurgita Trifeldiene pristate galimybg pagal Svietimo mokslo

informacij4, savivaldybei apsisprgsti pasirinkti
vadovaujantis Vyriausybes nutarimu,

ir

ir

sporto ministerijos pateilct4

atrinkti pradinio ugdymo mokyklas,

kuriose

b[tq galima pradeti pradiniq klasiq moksleiviq ugdym4 kontaktiniu

budu, veildq atnaujinirne taikant miSrq hibridini testavimo bud4, kuomet testuojami moksleiviai

irjq

Seimos

nariai. Mokyklq vadovai laukia kontaktinio ugdymo, tadiau jZvelgiame daug COVID-l9 ligos plitimo

pavojq ugdymo proceso vykdymo metu, kas galblt sudarytq s4lygas epidemiologines situacijos
prastejimui. SiDloma pries pradedant kontaktinio ugdymo proces4 palaukti dar 2 savaites. Siuo metu pagal
administracijos direktoriaus isakym4 bibliotekose taikomas fizinis knygq i5davimas, neformalqji vail<q
Svietim4

ir toliau sirfloma organizuoti nuotoliniu budu ar stabdyi. Vadovaujantis Vyriausybes nutarimu

siDloma i5skirti i5imtj

ir uZsienio kalbos mokejimo lygio vertinimq egzaminq ar iskaitq

organizavim4

mokiniams vykdyti pagal nutarimo nuostatas. Renginiai i5 automobilio kol kas stabdomi, laisvalaikio
spofto paslaugq atvirose erdvese vyl<dyme lieka galiojanti tvarka kuomet individualtis uZsiemimai lauke,
I<uriuos teikia

fizinio aktyvumo ar sporto specialistas vykdomi dalyvaujant vienam paslaugos teikejui ir

vienam paslaugos gavejui.

Ingrida Bernatavidiene posedZio dalyviq pra5e pasisalqrti ddl muziejaus ir bibliotekos kontal<tinio
lankymo atnaujinimo galimybes. Silloma prie5 atlaisvinant aptartas veiklas dar palaukti ir stebeti COVID19 ligos (koronaviruso infekcijos) eig4

ir statistik4 rajone.

Eugenijus Vildinskas pritare sifllymui dar palaukti pries atveriant mokyklas kontaktiniam
mol<ytojui, tadiau planuoti ir ruo5tis griZimui reikia. AtsiZvelgiant iVyriausybes nutarim4 siuloma pritaikyti
nutarimo nuostatas Savivaldybes lygmeniu.

Gintautas Misiiinas informavo posedZio dalyvius apie taikomas prevencines

ir

dezinfelccines

priemones istaigoje, siekiant iSvengti COVID-19 ligos plitimo. Pristate COVID-19 ligos statistir-rius
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duomenis istaigos padalinio veikloje, informavo apie patikros postq veikim4. Informavo apie fiziniq
asmenq saviizoliacijos kontroles rezultatus, supaZindino su nustatytq paZeidimq
statistilca. Pritare

ir

paskirtq sankcijq

sillymui susilaikyti renginiq, nuo ugdymo proceso atnaujinimo kontaktiniu bldu.

Asmens sveikatos prieZilros istaigq vadovai pristate vakcinavimo ir testavimo del COVID-19
I

igos (koronaviruso infekcij os) situacij 4 istaigose.

NUTARTA:
1. Kontaktinio ugdymo pradiniq klasiq moksleiviams organizavimq atideti dviems savaitems,

2. Nefonnalusis vaikq Svietimas stabdomas, i5skyrus uZsienio kalbos mokejimo lygio vertinimo

egzaminus (iskaitas) mokiniams, vadovaujantis Vyriausybes nutarimo ,,Del karantino Lietuvos
Respublikos teritorijoje paskelbimo" nuostatomis ir Operacijq vadovo sprendimais.
3. Asmens sveikatos istaigq vadovams paskatinti

gydyojus plesti testuojamrl asmenq apimtis.
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