VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL PASIRENGIMO GALIMAM UŽSIKRĖTIMO VIRUSO COVID-19 ATVEJUI
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE PRIEMONIŲ IR VEIKSMŲ, PATVIRTINUS
UŽSIKRĖTIMO COVID-19 VIRUSU ATVEJĮ, VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE
VYKDYMO
2020 m. vasario 27 d. Nr. 30-446/20
Vilnius
Siekdamas užtikrinti tinkamą pasirengimą vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020
m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir padarinių
likvidavimo priemones:
1. T v i r t i n u šiuos pridedamus:
1.1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžių
įmonių ir įstaigų darbuotojų apsaugos nuo užsikrėtimo COVID-19 virusu priemonių planą;
1.2. Pasirengimo galimam užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejui Vilniaus miesto
savivaldybėje priemonių ir veiksmų, patvirtinus užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejį Vilniaus
miesto savivaldybėje, planą.
2. P a v e d u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir Vilniaus
miesto savivaldybei pavaldžių įmonių ir įstaigų vadovams:
2.1. vykdyti šio įsakymo 1 punktu patvirtintuose planuose jų vadovaujamiems
struktūriniams padaliniais, įmonėms ir įstaigoms priskirtas priemones;
2.2. imtis reikiamų priemonių pasirengti šio įsakymo 1.2 papunktyje nurodyto plano 2
punkte išvardytų veiksmų tinkamam įgyvendinimui užtikrinti.
3. |P a s i l i e k u šio įsakymo vykdymo kontrolę sau.

Administracijos direktorius

Povilas Poderskis

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. vasario d.
įsakymu Nr.
PASIRENGIMO GALIMAM UŽSIKRĖTIMO VIRUSU COVID-19 ATVEJUI
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE PRIEMONIŲ IR VEIKSMŲ, PATVIRTINUS
UŽSIKRĖTIMO VIRUSU COVID-19 ATVEJĮ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE,
PLANAS
Eil.
nr.
1.
1.1.
1.2.

1.2.

1.3.

1.4.

Priemonės

Įvykdymo terminas

Atsakingi vykdytojai

Pasirengimo galimam užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejui priemonės
Informacijos apie galimus
Nuolat
Rinkodaros ir
užsikrėtimo atvejus rinkimas
komunikacijų skyrius
Informacijos apie asmeninių
2020 m. vasario 28 d.
Ikimokyklinio ir
apsaugos priemonių (respiratorių)
bendrojo ugdymo
ir dezinfekavimo priemonių
įstaigos,
poreikį darbuotojams, galintiems
sveikatos priežiūros
turėti tiesioginį kontaktą su
įstaigos,
įtariamais viruso COVID-19
UAB „Vilniaus
nešiotojais, poreikio nustatymas ir
viešasis transportas“,
informacijos apie nustatytą poreikį
VšĮ „Go Vilnius“,
(1 mėnesio laikotarpiui) teikimas
BĮ Vilniaus miesto
BĮ Vilniaus miesto savivaldybės
savivaldybės
visuomenės sveikatos biurui
visuomenės sveikatos
(nesant galimybių pačioms
biuras“
įmonėms ir įstaigoms šių
priemonių įsigyti)
Informacijos apie asmeninių
2020 m. vasario 28 d.
BĮ Vilniaus miesto
apsaugos priemonių (respiratorių)
savivaldybės
ir dezinfekavimo priemonių
visuomenės sveikatos
poreikio Savivaldybei pavaldžiose
biuras
įmonėse ir įstaigose rinkimas,
apibendrinimas ir teikimas
Civilinės saugos skyriui
Kreipimasis į VĮ „Lietuvos oro
2020 m. vasario 28 d.
Civilinės saugos
uostai“ Vilniaus filialą (toliau –
skyrius
Vilniaus oro uostas) dėl
materialinių išteklių, būtinų
užtikrinti prevencijos priemonių,
skirtų sustabdyti viruso COVID-19
patekimą į šalį per Vilniaus oro
uostą, vykdymo
Kreipimasis į Lietuvos respublikos
2020 m. kovo 4 d.
Civilinės saugos
sveikatos apsaugos ministeriją dėl
skyrius
valstybės rezervo priemonių
(respiratorių, dezinfekavimo
priemonių) pateikimo Vilniaus
miesto savivaldybės
administracijai

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

Patalpų, kurios galėtų būti
tinkamos asmenims, laikomiems
karantino objektais, laikinam
apgyvendinti, parinkimas ir jų
tinkamumo įvertinimas
VšĮ „Greitosios medicinos
pagalbos stotis“ greitosios
medicinos pagalbos brigadų
saugaus įtariamų virusu
COVID-19 užsikrėtusių asmenų
transportavimo specialia įranga į
sveikatos priežiūros įstaigą
mokymų organizavimas
Rekomendacijų sveikatos
priežiūros įstaigoms teikimas dėl
informacijos iš pas šeimos
gydytojus norinčių patekti pacientų
rinkimo apie jų buvimą viruso
COVID-19 paveiktuose regionuose
ir šeimos gydytojų informavimas
apie tokių asmenų planuojamus
vizitus
Dezinfekavimo paslaugos pirkimo
organizavimas
Prekių / paslaugų, būtinų
asmenims, laikomiems karantino
objektais, pirkimo (-ų)
organizavimas
Kreipimasis į valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos
operacijų vadovą dėl tiesioginių
skydžių iš viruso COVID-19
paveiktų regionų į Savivaldybę
nutraukimo inicijavimo
Raštų projektų, kurių parengimo
poreikis gali kilti patvirtinus
užsikrėtimo viruso COVID-19
atvejį, parengimas
Kreipimasis į bendrojo ugdymo
įstaigas dėl mokymo proceso
tęstinumo iš viruso COVID-19
paveiktų regionų grįžusių
moksleivių užtikrinimo
Kreipimasis į daugiabučių namų
savininkų bendrijas /
administratorius / įgaliotus
asmenis dėl saugaus elgesio
rekomendacijų daugiabučių namų
gyventojams išplatinimo
Kreipimasis į didžiuosius

2020 m. kovo 4 d.

Sveikatos apsaugos
skyrius,
Civilinės saugos
skyrius

2020 m. kovo 6 d.

Sveikatos apsaugos
skyrius,
VšĮ „Greitosios
medicinos pagalbos
stotis“ vadovas

2020 m. kovo 2 d.

Sveikatos apsaugos
skyrius

Nedelsiant

Civilinės saugos
skyrius,
Viešųjų pirkimų
skyrius
Civilinės saugos
skyrius,
Viešųjų pirkimų
skyrius
Civilinės saugos
skyrius

Nedelsiant

2020 m. vasario 28 d.

2020 m. kovo 6 d.

Civilinės saugos
skyrius

2020 m. kovo 2 d.

Bendrojo ugdymo
skyrius

2020 m. kovo 2 d.

Sveikatos apsaugos
skyrius

2020 m. kovo 2 d.

Sveikatos apsaugos

1.15.

1.15.

1.16.

1.17.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

mažmeninės prekybos tinklus dėl
rekomendacijų taikyti sugriežtintas
higienos priemones teikimo
Kreipimasis į masinių renginių
organizatorius dėl rekomendacijų
taikyti sugriežtintas higienos
priemones
Virusu COVID-19 užsikrėtusių
asmenų laidojimui keliamų
reikalavimų nustatymas
Ritualines paslaugas teikiančių
įmonių, galinčių teikti paslaugas
esant mirties (-čių) nuo ypač
pavojingos ligos atveju (-ams),
identifikavimas
Rekomendacijų masinių renginių
organizatoriams teikimas dėl
atsisakymo (esant galimybei)
organizuoti planuojamus renginius

skyrius

2020 m. kovo 2 d

Sveikatos apsaugos
skyrius

2020 m. kovo 13 d.

Civilinės saugos
skyrius

2020 m. kovo 13 d.

Civilinės saugos
skyrius

Ekstremaliosios situacijos
Renginių derinimo
metu (iki bus gautas
komisija
valstybės institucijų
nurodymas dėl renginių
atšaukimo)
Veiksmai, patvirtinus užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejį Vilniaus miesto
savivaldybėje
Savivaldybės ekstremaliųjų
Nedelsiant (gavus
Operacijų centro
situacijų operacijų centro (toliau –
informaciją apie
koordinatorius
Operacijų centras) aktyvavimas
Savivaldybėje patvirtintą
viruso COVID-19 atvejį)
Karantino objektais laikomų
Nedelsiant
UAB „Vilniaus
asmenų transportavimas į laikino
(esant valstybės lygio
viešasis transportas“,
apgyvendinimo vietą (-as)
institucijų nurodymui)
Operacijų centro
Žmogiškųjų ir
materialinių išteklių
patelkimo grupė,
Administravimo
grupė
Karantino objektais laikomų
Nedelsiant
Operacijų centro
asmenų apgyvendinimas laikino
(esant valstybės lygio
Žmogiškųjų ir
apgyvendinimo vietoje (-ose)
institucijų nurodymui)
materialinių išteklių
patelkimo grupė,
Nevyriausybinių
organizacijų paramos
organizavimo grupė
Karantino objektais laikomų
Ne vėliau kaip per 2 val.
Operacijų centro
asmenų aprūpinimas būtinomis
nuo apgyvendinimo laikino
Žmogiškųjų ir
priemonėmis (maistu, geriamuoju
apgyvendinimo vietoje
materialinių išteklių
vandeniu, medikamentais, higienos
(-se)
patelkimo grupė,
priemonėmis)
Nevyriausybinių
organizacijų paramos
organizavimo grupė,
Administravimo
grupė
Užterštų patalpų / teritorijų /
Nedelsiant (jei juridiniai
Operacijų centro
įrangos dezinfekavimo
asmenys, kurių patalpos /
Žmogiškųjų ir

organizavimas

teritorija / įranga yra
užteršti neturi galimybės
patys organizuoti
dezinfekavimo)
Iki asmenų, laikomu
karantino objektais,
atvykimo į laikino
apgyvendinimo vietą (-as)

2.6.

Pastato (-ų), kuriame (-iuose)
laikinai apgyvendinti asmenys,
laikomi karantino objektais,
teritorijos apsaugos organizavimas

2.7.

Esant poreikiui vykdyti didelės
apimties dezinfekciją, kreipimasis į
Lietuvos kariuomenę / Lietuvos
šaulių sąjungą dėl žmogiškųjų
išteklių dezinfekcijos vykdymui
patelkimo

Nedelsiant (gavus
informaciją apie
dezinfekavimo poreikį)

2.8.

Masinių renginių atšaukimas

2.9.

Ugdymo proceso sustabdymas

Nedelsiant
(esant valstybės lygio
institucijų nurodymui)
Nedelsiant
(esant valstybės lygio
institucijų nurodymui)

2.10. Informacijos apie susidariusios
padėties eigą rinkimas,
apibendrinimas ir teikimas
Operacijų centro koordinatoriui,
Visuomenės informavimo grupei ir
kitiems suinteresuotiems
subjektams
2.11. Pranešimų visuomenei rengimas ir
platinimas
2.12. Nuo viruso COVID-19 mirusių
asmenų laidojimo organizavimas
(kai laidojimui turi būti taikomi
specialieji reikalavimai)

Nuolat

Nuolat

Nedelsiant (gavus
informaciją apie patvirtintą
mirties atvejį)

______________________

materialinių išteklių
patelkimo grupė,
Administravimo
grupė
Operacijų centro
Operacinio vertinimo
ir ekstremaliųjų
situacijų prevencijos
grupė,
Administravimo
grupė
Operacijų centro
Žmogiškųjų ir
materialinių išteklių
patelkimo grupė,
Nevyriausybinių
organizacijų paramos
organizavimo grupė,
Administravimo
grupė
Renginių derinimo
komisija
Bendrojo ugdymo
skyrius,
Ikimokyklinio
ugdymo skyrius
Operacijų centro
Informacijos valdymo
grupė

Operacijų centro
Visuomenės
informavimo grupė
Operacijų centro
Žmogiškųjų ir
materialinių išteklių
patelkimo grupė,
Administravimo
grupė

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. vasario d.
įsakymu Nr.
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR VILNIAUS MIESTO
SAVIVALDYBEI PAVALDŽIŲ ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ APSAUGOS NUO
UŽSIKRĖTIMO VIRUSU COVID-19 PRIEMONIŲ PLANAS
Eil.
nr.
1.

Priemonės
Nuotolinio darbo (jei jis galimas pagal
darbuotojo vykdomos veiklos pobūdį)
darbuotojams, grįžusiems iš viruso
COVID-19 paveiktų regionų,
organizavimas

Įgyvendinimo
terminas
14 dienų laikotarpiu
(grįžus iš viruso
COVID-19 paveiktų
regionų)

Kreipimasis į Nacionalinį visuomenės
sveikatos centrą dėl nedarbingumo
suteikimo (nesant galimybės dirbti
nuotoliniu būdu)
Informacijos apie darbuotojus, grįžusius
iš viruso COVID-19 paveiktų regionų ir
dirbančius nuotoliniu būdu, rinkimas

Nedelsiant
(grįžus iš viruso
COVID-19 paveiktų
regionų)
Nuolat
(ekstremaliosios
situacijos laikotarpiu)

4.

Komandiruočių į šalis, kuriose
nustatytas (-i) viruso COVID-19 atvejis
(-ai) atšaukimas

Ekstremaliosios
situacijos laikotarpiu

5.

Saugumo priemonių taikymas
organizuojant delegacijų iš viruso
COVID-19 paveiktų šalių vizitus
Savivaldybės administracijoje ir
Savivaldybei pavaldžiose įmonėse ir
įstaigose taikymas:
Dezinfekavimo, asmeninių apsaugos
priemonių naudojimas ir saugaus
atstumo laikymasis iki šio plano
patvirtinimo suplanuotų vizitų metu
Po šio plano patvirtinimo planuojamų
vizitų atšaukimas
Atsisakymas dalyvauti renginiuose,
kuriuose gali dalyvauti asmenys, atvykę
iš viruso COVID-19 paveiktų šalių

Ekstremaliosios
situacijos laikotarpiu

Žmogiškųjų išteklių pakankamumą
užtikrinančios priemonės:

Ekstremaliosios
situacijos laikotarpiu

2.

3.

5.1.

5.2.
6.

7.

Ekstremaliosios
situacijos laikotarpiu

Atsakingi vykdytojai
Vilniaus miesto
savivaldybės (toliau –
Savivaldybė)
administracijos
struktūrinių padalinių
vadovai,
Savivaldybei
pavaldžių įmonių ir
įstaigų vadovai
Darbuotojai, grįžę iš
viruso COVID-19
paveiktų regionų
Žmogiškųjų išteklių
valdymo skyrius,
Savivaldybei
pavaldžių įmonių ir
įstaigų vadovai
Užsienio ryšių ir
turizmo skyrius,
Žmogiškųjų išteklių
valdymo skyrius
Užsienio ryšių ir
turizmo skyrius;
darbuotojai,
organizuojantys
susitikimus su viruso
COVID-19 paveiktų
šalių delegacijų
nariais ir (ar)
dalyvaujantys šiuose
susitikimuose
Padalinių vadovai,
Savivaldybei
pavaldžių įmonių ir
įstaigų vadovai
Savivaldybės
ekstremaliųjų situacijų

7.1.
7.2.
7.3.

7.4.

8.

9.

Esant galimybei, atšaukti iki šio plano
patvirtinimo suplanuotas atostogas
Atsisakyti atostogų, planuojamų po šio
plano patvirtinimo
Esant galimybei, atšaukti iki šio plano
patvirtinimo darbuotojų išvykimus už
Savivaldybės teritorijos ribų mokymo
tikslais
Po šio plano patvirtinimo atšaukti
darbuotojų išvykimus už Savivaldybės
teritorijos ribų mokymo tikslais
Transporto priemonių aprūpinimas
dezinfekavimo priemonėmis ir
darbuotojų, vykdančių klientų
aptarnavimo funkcijas, aprūpinimas
asmeninės apsaugos ir dezinfekavimo
priemonėmis
Darbo vietų ir bendrojo naudojimo
patalpų paviršių valymas drėgnuoju
būdu ir dezinfekavimas

10.

Transporto priemonių vidaus paviršių
dezinfekavimas

11.

Darbuotojų mokymų viruso COVID-19
tema organizavimas
Saugaus elgesio rekomendacijų
darbuotojams teikimas

12.

komisijos nariai

Nedelsiant

Aprūpinimo ir
transporto skyrius,
Savivaldybei
pavaldžių įmonių ir
įstaigų vadovai

Ne rečiau kaip 1 kartą
per dieną
(ekstremaliosios
situacijos laikotarpiu)

Aprūpinimo ir
transporto skyrius,
Savivaldybei
pavaldžių įmonių ir
įstaigų vadovai
Transporto priemones
vairavę asmenys

Transporto priemonės
naudojimo laiko
pabaigoje
2020 m. vasario 28 d.
Nuolat

_______________________

Civilinės saugos
skyrius
Sveikatos apsaugos
skyrius,
Žmogiškųjų išteklių
valdymo skyrius

