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DĖL COVID-19 LIGOS ( KORONOVIRUSO INFEKCIJOS) PLITIMĄ MAŽINANČIŲ
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2021 m. balandžio  d. Nr. AĮ –

Utena

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2

punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 26

straipsnio 3 dalies 3 punktu ir atsižvelgdama į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie

Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamento 2021 m. balandžio 23 d. teikimą Nr. (9-13

16.1.17 E) 2-66522:

1. N u r o d a u Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktorei Zitai Kumpienei

nuo 2021 m. balandžio 20 d. iki gegužės 3 d. ugdymą Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“

ikimokyklinio ugdymo grupėje „Čiauškučiai – Žiogeliai“, nuo 2021 m. balandžio 21 d. iki gegužės

4 d. ugdymą grupėje „Meškučiai“ pratęsti infekcijų plitimą tausojantį režimą, ugdymo procesą

organizuojant nuotoliniu būdu.

2. Į p a r e i g o j u Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktorę Zitą Kumpienę

užtikrinti ikimokyklinio ugdymo grupėse „Čiauškučiai – Žiogeliai“ ir „Meškučiai“ patalpų valymą

ir dezinfekciją, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pateiktomis

rekomendacijomis dėl sveikatos priežiūros įstaigų patalpų ir ne sveikatos priežiūros įstaigų patalpų

dezinfekcijos bei rekomendacijomis dėl aplinkos valymo ir dezinfekcijos, esant nepalankiai

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) situacijai.

3. N u r o d a u, kad šis įsakymas turi būti paskelbtas savivaldybės interneto svetainėje

www.utena.lt.

4. N u r o d a u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Utenos rajono savivaldybės

administracijos direktoriui (Utenio a. 4, 28503 Utena) Lietuvos Respublikos viešojo

administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio

apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio

administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos

administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo

paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

vykdanti administracijos direktoriaus pareigas Zita Ringelevičienė
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