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Visaginas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios

situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 9 d. sprendimą Nr. V-751 „Dėl Lietuvos

Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės

operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 4 d. sprendimo Nr. V-2819 „Dėl pasirengimo vakcinacijai

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina“ pakeitimo“,

p a k e i č i u Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio

11   d. įsakymo Nr. ĮV-E-617 „Dėl pasirengimo vakcinacijai COVID-19 ligos (koronaviruso

infekcijos) vakcina Visagino savivaldybėje“ 2 punktą ir jį išdėstau taip:

„2. P a v e d u Koordinatoriui vykdyti Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto

lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos apraše,

patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu

Nr.  V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos

(koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytas funkcijas.“
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