Visagino savivaldybės
administracija
Elektroninio
dokumento
nuorašas

Gauta

2021-04-12 Nr. (4.16) 2-2472
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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 4 punktu,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio
ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m.
gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų
vadovo paskyrimo“, siekdamas tinkamai valdyti ekstremalią situaciją ir užkirsti kelią tolimesniam
COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimui, n u s p r e n d ž i u:
Pavesti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos
2021 m. balandžio 12 d. išsiųsti Lietuvos Respublikos gyventojams per Gyventojų perspėjimo ir
informavimo sistemą tokio turinio perspėjimą:
„Kviečiame 65 m. ir vyresnius asmenis skiepytis nuo COVID-19 ligos. Pasirūpinkite savo ir
artimųjų sveikata - vakcinos laukia Jūsų! Kreipkitės į savo savivaldybę - Jums suteiks visą reikalingą
informaciją. Būkime sveiki ir saugūs. Daugiau informacijos: www.koronastop.lt/vakcinavimas.“
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