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LIETUVOS R-ESPUBLIKOS
SOCIALINES APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

N,I/:

ISAKYMAS
DEL NAUJOJO KORONAVTRUSO (COVTD-Ig) PREVENCIJOS ISI]AIGOSE PRTE
LIETUVoS RESPUBLIKoS So CIALINES APSAUGOS MINISTERIJO S IR S O CIAT-INIIS
APSAUGoS IR DARBo MINISTERI,IAI pRvATnZIOSE ISTAIGOSE IR TOI-,ESNIU
VEIKSMV
2o2o m. vasario
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Vilnir-rs

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybes istatymo 26 straipsnio 3 dalies 12
punktu, Lietuvos Respublikos civilines saugos istatymo 13 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos

Respublikos socialin6s apsaugos ir darbo ministerijos nuostatq, patvirtintq Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 1998 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 892 ,,Del Lietuvos Respublikos socialines apsaugos
ir cjarbo ministerijos nuostatq patvirtinimo", U.15.15 papunkdiu, atsiZvelgdamas i L,ietnvos
Respublikos Vyriausybes 2020 m. vasario 26 d. nutarim4 Nr. I52 ,,Del valstybes lygio
ekstremaliosios situacijos paskelbimo" ir siekdamas uZtikrinti naujojo koronaviruso (COVID-19)
prevencijE ir reglamentuoti tolesnius veiksmus, pasirei5kus jam biidingiems simptomams:
1. P a v e d u istaigq prie Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir clarbo ministerijos rr
Socialines apsaugos ir darbo ministerijai pavaldZiq istaigq (toliau kartu - istaigos) vadovams:
1. 1. uZtikrinti istaigq kompetencijai priskirtq funkcijr"l vykdymq;
1.2. priimti, perZilreti ir esant poreikiui nedelsiant atnaujinti vidaus teises aktus del lstaigq
kompetencijai priskirtq funkcijq vykdymo ekstremaliq situacijq atvejais, kuriais vadovaujantis btitrl
uZtikrinamas naujojo koronaviruso (COVID-19) profilaktikos, kontroles priemoniq ir konkrediq
veiksmq taikymas, atsiZvelgiant i Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos,
UZkreiiamr{q ligq ir AIDS centro bei Nacionalinio visuomenes sveikatos centro prie Sveikatos
apsaugos ministerijos interneto svetainese pateiktas rekomendacijas, taip pat uZtikrinti vidaus teises
aktq laikym4si;
1.3. ivertinti istaigq turimq apsisaugojimo priemoniq (tiek individualiq, tiek bendnf$, skirtq
virusiniq infekcijrl profilaktikai ir kontrolei, atsargas, pagal poreiki ir galimybes jas papildyti bei
sudaryti s4lygas istaigos pareigflnams, valstybes tarnautojams ir (ar) darbuotojams, dirbantiems
pagal darbo sutartis (toliau kartu * darbuotojai), jomis naudotis darbo vietose;
1.4. uZtikrinti higienos reikalavimrl laikym4si istaigose;
1.5. darbuotojui pasireiSkus naujajam koronavirusrri (COVID-19) bldingiems simptomams
nedelsiant uZdrausti kontaktuoti su kitais istaigos darbuotojais ir asmenimis besikreipiandiais 1
1staig4, nedelsiant kreiptis i Bendrqli pagalbos centrE telefonu 112 bei apie tai r.redelsiant informuoti
ministerijos kancleri (ministerijos operacijq centro vadovfl ir istaigos veikl4 kuruojandio
ministerijos administracijos padalinio vadovE;
1.6. intis kitq bttinq priemoniq naujojo koronavimso (COVID-19) profilaktikai, kontr:oiei
r-rZtikrinti.

Z. Sio isakymo vykdyrno kontrolq pavedu viceministrams pagal veikios sritis ir ministerijos
kancleriui pagal administravirro sriti,
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