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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

29 straipsnio 5 dalimi, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės

lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. liepos 27 d. sprendimą Nr. V-1733

„Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos

valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių

tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo“,

1. P  a  k  e  i  č  i  u  Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio

9 d. įsakymą Nr. ĮV-E-308 „Dėl profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)

organizavimo Visagino savivaldybėje“:

1.1. pakeičiu 1.4.1. papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.4.1. kuriems prieš mažiau nei 210 dienų COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) buvo

patvirtinta šio įsakymo 1 punkte nurodytais tyrimų metodais;“.

1.2. pakeičiu 1.4.2. papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.4.2. kurie buvo paskiepyti viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų:

1.4.2.1. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos antrosios dozės

suleidimo pagal skiepijimo schemą, išskyrus šio įsakymo 1.4.2.5 papunktyje nurodytą atvejį;

1.4.2.2. praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo;

1.4.2.3. praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“

vakcinos dozės suleidimo, išskyrus šio įsakymo 1.4.2.5 papunktyje nurodytą atvejį;

1.4.2.4. po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;

1.4.2.5. praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „Spikevax“, „COVID-19 Vaccine Janssen“ ar

„Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso

infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu.“.

2. P  a  v  e  d  u  Visagino savivaldybės administracijos Vidaus administravimo ir

informacinių technologijų skyriui:

2.1. paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre ir Visagino savivaldybės interneto svetainėje;

2.2. supažindinti su šiuo įsakymu Visagino savivaldybės administracijos skyrių vedėjus ir

Visagino savivaldybei pavaldžių įstaigų, įmonių ir organizacijų vadovus naudojant Dokumentų ir įrašų

dokumentų valdymo sistema „KONTORA“.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti administracijos direktorių Julija Svidėnienė
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