
     

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

     

ĮSAKYMAS

DĖL PREVENCINIŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ COVID-19 LIGAI (KORONAVIRUSO

INFEKCIJAI) DIAGNOZUOTI IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO

PROGRAMAS VYKDANČIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJAMS

       Nr.      

Kaunas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8

dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3

punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 25

straipsnio 3  dalimi, 26 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14

straipsnio 9, 16 ir 25 punktais, 15 straipsnio 2 dalies 4 punktu, vykdydamas Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo

2020 m. gegužės 8 d. sprendimą Nr. V-1104 „Dėl prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai

(koronaviruso infekcijai) diagnozuoti ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų darbuotojams“ ir

atsižvelgdamas į Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 19 d.

įsakymą Nr. A-914 „Dėl mobilaus punkto įsteigimo Kauno miesto savivaldybėje“:

1. N u s t a t a u, kad Kauno miesto savivaldybės teritorijoje esančių ikimokyklinio ir

priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių įstaigų darbuotojams prevenciniai laboratoriniai

tyrimai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti atliekami pagal Lietuvos

Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės

operacijų vadovo 2020 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. V-1104 „Dėl prevencinių laboratorinių

tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti ikimokyklinių ir priešmokyklinių

įstaigų darbuotojams“ nustatytus prioritetus.

2. P a v e d u  Kauno miesto savivaldybės mobilaus punkto koordinatoriui organizuoti:

2.1. Kauno miesto savivaldybės teritorijoje esančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio

ugdymo programas vykdančių įstaigų darbuotojų mėginių paėmimą COVID-19 ligos (koronaviruso

infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti atsižvelgiant į Kauno miesto savivaldybės mobiliam

punktui priskirtos laboratorijos pajėgumus;

2.2. Kauno miesto savivaldybės teritorijoje esančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio

ugdymo programas vykdančių įstaigų darbuotojų registraciją į Kauno miesto savivaldybės mobilų

punktą karštosios koronaviruso linijos telefono numeriu 1808.
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3. N u s t a t a u, kad Kauno miesto savivaldybės teritorijoje esančių ikimokyklinio ir

priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių įstaigų vadovai Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m.

gegužės 8 d. sprendimu Nr. V-1104 „Dėl prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai

(koronaviruso infekcijai) diagnozuoti ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų darbuotojams“ 4

punkte nurodytą informaciją teikia Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriui el.

paštu svietimo.skyrius@kaunas.lt.

4. Į p a r e i g o j u Kauno miesto savivaldybės teritorijoje esančių ikimokyklinio ir

priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių įstaigų vadovus užtikrinti statistinių duomenų apie

kiekvienos įstaigos patikrintus darbuotojus kaupimą (patikrintų darbuotojų skaičius, teigiamų

tyrimų atsakymų skaičius) ir pateikimą Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriui

el. paštu svietimo.skyrius@kaunas.lt kiekvieną pirmadienį iki 9 val.

5. S k i r i u Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus

vyriausiąją specialistę Audronę Bukmanaitę atsakingą už apibendrintų Kauno miesto savivaldybės

teritorijoje esančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių įstaigų

duomenų, nurodytų 4 punkte, pateikimą Sveikatos apsaugos skyriui el. paštu

sveikatos.apsaugos.skyrius@kaunas.lt kiekvieną pirmadienį iki 12 val.

6. Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo informacijos apie jį gavimo dienos gali būti

skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A,

Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius Vilius  Šiliauskas
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