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Visaginas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies

2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 2 ir 16 punktais ir

15  straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir

kontrolės įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d.

nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ ir siekdamas išvengti

naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės Visagino savivaldybėje:

1. N u r o d a u Visagino savivaldybės teritorijoje veikiančių įmonių, įstaigų ir

organizacijų vadovams rūpintis, kad jų vykdoma veikla nesukeltų pavojaus kitų gyventojų gyvybei

ar sveikatai, aplinkai ir nesutrikdytų normalaus (įprasto) gyvenimo ar veiklos ritmo, ir:

1.1. užtikrinti reguliarų įmonių, įstaigų ir organizacijų patalpų vėdinimą ne rečiau kaip

5 kartus per dieną;

1.2. aprūpinti įmonę, įstaigą ar organizaciją asmens higienos priemonėmis (muilu,

popieriniais vienkartiniais rankšluosčiais, rankų dezinfekavimo priemonėmis, kitomis higienos

priemonėmis) ir užtikrinti jų nuolatinį papildymą;

1.3. užtikrinti asmens higienos priemonių (dezinfekavimo priemonių) prieinamumą

visoje įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje (prie įėjimo į įmonę, įstaigą ar organizaciją, į tualeto

patalpas ir kitose patalpose, kuriose įrengti praustuvai);

1.4. užtikrinti įmonėse, įstaigose ar organizacijose esančių paviršių (stalų, kėdžių,

palangių ir kt.) valymą drėgnuoju būdu ne rečiau kaip vieną kartą per dieną;

1.5. užtikrinti, kad įmonėse, įstaigose ar organizacijose esantys tualetai ir jų durų

rankenos būtų dezinfekuojami ne rečiau kaip 5 kartus per dieną, o viešajame ir keleiviniame

transporte (autobusuose ir kitose maršrutinėse transporto priemonėse, socialiniame taksi,

lengvuosiuose automobiliuose taksi, lengvuosiuose automobiliuose, keleivius vežančiuose už atlygį

pagal užsakymą ir pan.) esantys paviršiai būtų dezinfekuojami ne rečiau kaip 2 kartus per dieną;

1.6. informuoti įmonių, įstaigų ar organizacijų darbuotojus apie asmens higienos

priemonių taikymą pagal Visagino savivaldybės administracijos išplatintą informaciją ją kabinant

prie įėjimų / išėjimų, virtuvėlių, susitikimo kambarių ir kitose dažnai lankomose ir matomose

vietose;

1.7. sudaryti sąlygas įmonių, įstaigų ar organizacijų darbuotojams, grįžusiems iš

teritorijų, kur vyksta COVID-19 plitimas visuomenėje, 14 dienų laikotarpiu dirbti nuotoliniu būdu,

o nesant tokios galimybės kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos

apsaugos ministerijos dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo.

2. P a s i l i e k u  sau šio įsakymo vykdymo kontrolę.

Administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas
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