KUPISKIO RAJO}{O SAV IVALDYBES EKSTREMALIU SITUACIJ
OPERACIJU CENTRO POSEDZTO PROTOKOLAS

U

2021-01-2I Nr, ES-2
KupiSkis
Posedis ivyko 2021 m, sausio 21 d., 13.00-13,40 val,
Posedis vyko nuotoliniu bf,du.
PosedZio pirmininkas
Po

s

edZi

o sekretore

* Kgstutis Jak5tas, Ekstremalitf q situacijq komisijos pirmininkas.

- Rairnonda

Simarraviditte.

Dalyvavo: Kupi5kio rajono savivaldybes administracijos clirektorius Kgstutis Jak$tas, KupiNkio
lajouo savivaldybes administracijos dilektoriaus pavaduotoja Ingricla Bernatavidiene, V$[ Kupi$kio rajono
savivaldybes PASPC

l, e, direktoriaus

pareigas Dovile Kulbokiene, V${ Kupi3kio rajono savivaldylres

PASPC dilektoriaus padejeja Dovile Pudinskiene, KupiSkio rajono savivaldybes administracijos
savivaldybes gydytoja (vyr. specialiste) Karina Vasiljeva, Kupi5kio rajono savivaldybes administraeijos
vyr, civilines saugos specialiste Rairnonda Simanavidiiite.

DARROTVARKE:

l.

Del Kupi5kio rajono savivaldybes gyventojrl vakcinavimo,

2, Del mobilaus punkto darbo or.ganizavinro savaitgaliais.
3. Del gaunamrl gyventojq skundrl del VSI Kupi$kio rajono savivaldybes
4, Dil PASPC paslaugq atnaujinimo kontaktiniu budu.
1.

PASPC,

SVARSTYTA. Kupi5kio rajono savivaldybes gyventojq vakcinavimas.

PosedZio dalyviai svarste Kupi5kio rajono savivaldybes gyventojq vakcinavimo poreiki ir
vakcinavimo plano sudaryrno priemones pagal Lietuvos Itespublikos sveikatos apsaugos rninistro 202A m,
gruodZio 23 d, isakymu Nr, V-3006 ,,Ddl skiepijimo valstybe s biudZeto leSomis
isigyjama COVID- 19 ligos

(koronaviruso inf'ekcija) vakcina prioritetiniq gyventojq grupiq sudarymo" nustatytas skiepijirno valstybes
biudZeto le3omis isigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina prioritetines gyventojrl
grupes,

NUTARTA. VSI KupiSkio rajono savivald),bes PASPC par.engti
administracij ai ra5tu pateikti gyventoj

2, SVARSTYTA.

r4

ir Kupi$kio rajono saviva]dytres

vakcinavimo plan4,

Mobilaus punkto darbo organizavimas savaitgaliais.

Dovile Krrlbokiene atsiZvelgdama

i

situaoijq kuomet pastebimas surnaZejgs COVID-19 ligos

(koronaviruso infekcijos) tyrinrq poreikis savaitgaliq dienomis, siule apsvarstyti galimybq nebeorganizuoti

COVD-19 ligos (koronaviruso inl'ekcijos) tepineliq emimo savaitgaliais, KupiSkio rajono savivaklybes
ekstremaiiqirl situacijq operacijrtr centro vadove lngrida Bernatavidiene posedZio clalyvius intbrmavo, kacl
esant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybes

lygio ekstremaliosios

situaci.jos

2

punkto darb.1
valsgzfes operacijq vadovo sprendimo pakeitimams atsirastq galirnybe nutraukti mobilaus
savaitgaliais. Sigo metu galioja l,ietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

-

valstybes lygio

ekstremaliosios situacijos valstybes operaci.jq vadovo 2020 m. gruodZio 11 d. sprendimas Nr. V-2919 ,,Del

m.bilirl punktq veiklos", kuriame savivaldybiq, kuriose yra isteigti mobillrs punktai, administraciiq
clirektoriarns pavesta uZtikrinti rnobiliq punktq veikl4 savaitgaliais bent po kelias valandas.

NU';AR'I*A, V5{ Kupi3kio rajono savivalclybes PASI'}C mobilaus punkto veikl4 organizuoti
savaitgaliq clienomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybes lygio ekstremaliosios
situacijos valstybes operacijq vadovo sprendime nustatyta tvarka, mobilaus punkio darbo laik4 savaitgaiiais
sutrumpinant nuo clviejq valandq iki valandos per dien4'
3, SVARSTYTA. Gaunami gyventojq skundai del V$l Kupi3kio rajono savivaldybes PASPC.

Ekstrcmaliqiq situacijul komisijos pirrniniukas Kgstutis Jak5tos PASPC direktorE infounavo, kad

Kupi$kio rajono savivalclybes administracija sulaukia gyventojq nusiskundimq, kad gyventojai negali
prisiskambinti i PASPC. Dovile Kulbokiene posedZio dalyvius informavo, kad gyventojams nepavyksta
prisiskambilti tik toclel, kad telefono lini.ios bflna uZirntos, PASPC mato praleistus skambudius ir
perskambina adresatams. Direktore teige, kad darbuotojams bus priminta

kelti telefono ragell ir

perskambinti i neatsakytus skambudius.

NUTAKpA. PASPC dilektorei informuoti istaigos darbuotojus del gaunamq skambudiq
atsakymo.

4. SVARSTYTA, PASPC paslaugq atnaujinimas kontaktiniu budu.

Ingrida Betnatavidiene PASPC direktores teiravosi ar planuojama PASPC atnaujirrti paslaugas
kontaktiniu bflclu, PASPC direktore infcrrmavo, kad yra vykdomos profilaktines progralnos, kurionts nila
biitinas kontaktinis atvykimas, i.mogui yra skiriami tyrimai

ir

pagal situacij4 reikalingos procedt"rros.

Kontaktiniu brldu vykdomi sveikatos patikrinirnai del darbo, vairuotojo ir ginklo naudojimo paZymejimq
pratEsirnai.

NI"ITAR'1A. PASPC raStu Kupi5kio rajono savivaldybes administracijai pateikti intbrmacijq kaip
planuojama atnaujinti sveikatos prieZiDros paslaugq teikim4 kontaktiniu biidu

ir itraukti

prevencines programas,

PosedZio nirmininkas

Kostutis Jak5tas

PosedZio sekretore

Raimonda SimanavidiDte

gyventojus i

