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ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL GRIPO EPIDEMIJOS PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE

PASKELBIMO, KAIP COVID-19 PLITIMO PREVENCIJOS

2020 m. kovo 5 d. Nr. AV–
Pakruojis

Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo  29  straipsnio  8  dalies  2
punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 16 dalimi, Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo
2020 m. kovo 4 d. sprendimu Nr. V-285 ,,Dėl Gripo savivaldybėse skelbimo, kaip COVID-19 plitimo
prevencijos“  ir  Pakruojo  rajono savivaldybės  ekstremaliųjų  situacijų  komisijos  2020 m. kovo 5 d.
protokolu Nr. ESK-2-(31.3):

1. S k e l b i u  nuo 2020 m. kovo 5 d. Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje gripo epidemiją,
kaip COVID-19 plitimo prevenciją.

2. N u r o d a u nuo 2020 m. kovo 5 d. atšaukti suplanuotus ir neorganizuoti naujų masinių
renginių Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje (tiek lauke, tiek uždarose patalpose).

3. Į p a r e i g o j u:
3.1. Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje veikiančias įmones, įstaigas, organizacijas (toliau –

ūkio subjektai), gyventojus:
3.1.1. laikytis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (LR SAM), Nacionalinio

visuomenės sveikatos centro (NVSC) skelbiamų nurodymų ir rekomendacijų;
3.1.2. vykdyti Pakruojo rajono savivaldybės 2017–2022 metų sezoninio gripo ir ūmių viršutinių

kvėpavimo  takų  infekcijų  epidemiologinės  priežiūros,  profilaktikos  ir  kontrolės  priemonių  plane
numatytas priemones.

3.2.  Pakruojo  rajono  savivaldybės  administracijos  vyriausiąją  specialistę  (civilinei  saugai  ir
mobilizacijai)  Daivą  Rocienę  su  įsakymu  supažindinti  Pakruojo  rajono  savivaldybės  teritorijoje
veikiančius ūkio subjektus;

3.3.  Pakruojo  rajono  savivaldybės  administracijos  Kultūros,  paveldosaugos  ir  viešųjų  ryšių
skyrių paskelbti informaciją savivaldybės interneto svetainėje ir vietinėje spaudoje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė               Ilona Gelažnikienė
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