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PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. LAPKRIČIO 4 D. NUTARIMO
NR. 1226 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOSE
PASKELBIMO“ ĮGYVENDINIMO PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TERITORIJOJE
2020 m. lapkričio 6 d. Nr. D Plungė
Vykdydamas Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr.1226
„Dėl karantino Lietuvos respublikoje teritorijose paskelbimo“, Plungės rajono savivaldybės
Ekstremaliųjų situacijų komisijos 2020 m. lapkričio 6 d. posėdžio protokolo Nr. LK-279 nutarimus
bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės
įstatymo 21 straipsnio 5 punktu bei siekiant išvengti tolesnio COVID-19 ligos plitimo Plungės
rajono savivaldybės teritorijoje,
1. P r i p a ž į s t u netekusiais galios Plungės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. spalio 16 d. įsakymą Nr. DE-703 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) kontrolės priemonių organizavimo siekiant išvengti tolesnio COVID-19 ligos plitimo
savivaldybės teritorijoje“ ir jį keitusius pakeitimus.
2. S u d a r a u slaugytojų, slaugytojų padėjėjų, socialinių darbuotojų ir socialinių
darbuotojų padėjėjų rezervą, kuris galėtų būti pasitelkiamas siekiant užtikrinti socialinių bei asmens
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tęstinumą stacionariose SGĮ Plungės rajono savivaldybės
teritorijoje, nepriklausomai nuo nuosavybės formų ar pavaldumo, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Sveikatos apsaugos ministro–Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės
operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. V-2468 „Dėl COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) valdymo stacionariose socialinės globos įstaigose“ nuostatomis.
3. Į s a k a u Plungės rajono savivaldybės teritorijoje veikiančioms socialinės ar sveikatos
priežiūros paslaugas teikiančias įstaigoms, nepriklausomai nuo nuosavybės formų ar pavaldumo,
vadovaujantis Lietuvos respublikos Sveikatos apsaugos ministro–Valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. V-2468 „Dėl COVID19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo stacionariose socialinės globos įstaigose“ nuostatomis,
– skirti slaugytojų, slaugytojų padėjėjų, socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų į
sudaromą slaugytojų, slaugytojų padėjėjų, socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų
rezervą.
4. S k i r i u savivaldybės gydytoją Orestą Gerulskienę atsakinga už sudaromo rezervo
administravimą ir pasitelkimą užtikrinti socialinių bei asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo
tęstinumą stacionariose SGĮ Plungės rajono savivaldybės teritorijoje, nepriklausomai nuo
nuosavybės formų ar pavaldumo.
5. P a v e d u Plungės rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijos centrui
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro–Valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų
teikimo tęstinumą stacionariose SGĮ Plungės rajono savivaldybės teritorijoje, nepriklausomai nuo
nuosavybės formų ar pavaldumo.
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