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ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ
ĮGYVENDINIMO
2020 m. gruodžio
d. Nr. AŠiauliai
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 25
straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimu Nr. V-2468
„Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo stacionariose socialinės globos įstaigose“,
atsižvelgdamas į nustatytus COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejus VšĮ ,,Senolių namai“
darbuotojams, siekdamas užtikrinti tinkamą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) (toliau –
COVID-19) plitimo valdymą:
1. Į p a r e i g o j u VšĮ ,,Senolių namai“ (toliau – Globos įstaiga) direktorę Renatą
Motiejūnę:
1.1. užtikrinti, kad Globos įstaigoje gyvenančiam asmeniui nustačius COVID-19:
1.1.1. lengva COVID-19 forma sergantys gyventojai būtų apgyvendinti patalpose,
atskirtose nuo šia liga nesergančių gyventojų;
1.1.2. lengva COVID-19 forma sergančių asmenų priežiūrai būtų skiriama atskira
darbuotojų komanda;
1.1.3. lengva COVID-19 forma sergančių asmenų priežiūrai būtų naudojamos asmeninės
apsaugos priemonės (toliau – AAP), atitinkančios IV saugumo lygį, nustatytą Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo
2020 m. balandžio 7 d. sprendimu Nr. V-754 „Dėl asmeninės apsaugos priemonių naudojimo
asmens sveikatos priežiūros įstaigose pagal saugumo lygius“;
1.1.4. sergantiems gyventojams būtų užtikrinta galimybė gauti šeimos gydytojo
konsultaciją ne rečiau nei 1 kartą per parą;
1.1.5. sunkia ar kritiškai sunkia COVID-19 forma sergančiam gyventojui būtų
kviečiama greitoji medicinos pagalba;
1.2. kiekvieną dieną iki 12 val. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos savivaldybės
gydytojui el. p. inga.rimgailiene@siauliuraj.lt pateikti informaciją, ar sveikatos priežiūros įstaigos
teikia šeimos gydytojo konsultacijas ne rečiau nei 1 kartą per parą bei informaciją, kaip Globos
įstaigoje yra laikomasi šio įsakymu nustatytų reikalavimų.
2. Į p a r e i g o j u VšĮ Kuršėnų ligoninės direktorę Renatą Noreikaitę:
2.1. organizuoti visiems Globos įstaigoje dirbantiems darbuotojams ir gyventojams
PGR tyrimą dėl SARS-CoV-2 nustatymo;
2.2. padėti Globos įstaigai suvaldyti COVID-19 ligos plitimą, nustatant ,,gyventojo“ bei
,,darbuotojų kelio“ įvertinimą, išsiaiškinti daromas klaidas bei įvardyti problemas, pasiūlyti jų
sprendimo būdus, pagal poreikį pasitelkti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos
apsaugos ministerijos Šiaulių departamento specialistus.
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3. N u r o d a u, kad už tepinėlių dėl laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai diagnozuoti
paėmimą ir suvedimą į ESPBI IS (E200) sistemą atsakinga VšĮ Kuršėnų ligoninė.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius

Gipoldas Karklelis
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