
RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL COVID-19 (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PLITIMĄ MAŽINANČIŲ

PRIEMONIŲ RASEINIŲ ŠALTINIO PROGIMNAZIJOS 4A KLASĖJE NUSTATYMO

Nr.

Raseiniai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2

punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 2, 9 punktais, Lietuvos

Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi, 26

straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr.

1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9.2 papunkčiu, Lietuvos

Respublikos sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės

operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2544 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo

būtinų sąlygų“ 3.1. papunkčiu, siekdamas taikyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą

mažinančias priemones Raseinių Šaltinio progimnazijos 4 a klasėje ir atsižvelgdamas į Nacionalinio

visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Raseinių

skyriaus 2020-11-13 raštą Nr. (2-25 16.1.17 E)2-99176:

1. N u s t a t a u, kad nuo 2020 m. lapkričio 13 d. iki lapkričio 26 d. imtinai Raseinių Šaltinio

progimnazijos 4a klasėje ugdymo procesas įgyvendinamas nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo

būdu ir taikomas infekcijos plitimą ribojantis režimas.

2. Į p a r e i g o j u Raseinių Šaltinio progimnazijos direktorių:

2.1. vykdyti visus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos

ministerijos nurodymus dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ligos plitimą mažinančių

priemonių taikymo;

2.2. bendrauti ir bendradarbiauti su Raseinių rajono visuomenės sveikatos biuro darbuotojais

organizuojant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo valdymą;

2.3. užtikrinti patalpų valymą ir dezinfekciją, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministerijos pateiktomis rekomendacijomis;

2.4. organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu,

vadovaujantis galiojančiais teisės aktais;
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2.5. teikti siūlymus Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui

dėl šio įsakymo pakeitimo arba pripažinimo netekusiu galios pasikeitus situacijai Raseinių Šaltinio

progimnazijoje.

Šis įsakymas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka

per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas

Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai).

Administracijos direktorius Edmundas Jonyla
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