
UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
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KAIP COVID-19 PLITIMO PREVENCIJOS

2020 m. kovo   d. Nr.

Ukmergė

Atsižvelgdama į valstybinio lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų

vadovo 2020 m. kovo 4 d. sprendimą Nr.V-285 ,,Dėl gripo epidemijų savivaldybėse skelbimo, kaip

COVID-19 plitimo prevencijos“ bei siekdama užtikrinti gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų

infekcijų profilaktikos ir kontrolės priemonių taikymą ir medicinos pagalbos teikimą rajono

gyventojams:

1. S k e l b i u gripo epidemiją Ukmergės rajone, kaip COVID-19 plitimo prevenciją

nuo 2020 m. kovo 5 d.

2. D r a u d ž i u vykdyti masinius renginius, išskyrus tuos, kurių atšaukimas negalimas

dėl turimų finansinių įsipareigojimų, sudarant sąlygas tinkamai rankų higienai – užtikrinti

galimybes plauti rankas su vandeniu bei muilu ir/ar įtrinti rankų dezinfekciniu skysčiu ir užtikrinant

tinkamą patalpų vėdinimą.

3. P a v e d u savivaldybės teritorijoje esančių įmonių vadovams, ugdymo, sveikatos

priežiūros, socialinės globos ir priežiūros, kultūros įstaigų vadovams, savivaldybės administracijos

Švietimo ir sporto, Kultūros ir turizmo, Socialinės paramos skyrių vedėjams prireikus vykdyti kitas

aktualias priemones, numatytas Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m.

gegužės 19 d. įsakymu Nr. 13-830 patvirtintame Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų

infekcijų profilaktikos ir priešepideminių priemonių  plane.
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