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1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro -  valstybės lygio

2 d. Utenos r. savivaldybę priskyrus raudonajai zonai, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro -  valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 

2020 m. spalio 23 d. Nr. V- 2341 sprendimu 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 profdaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) organizavimo” paketimo punktais 2.3.1. 14 dienų suminis sergamumo rodiklis 100 tukt. 

gyventojų savivaldybėje yra didesnis kaip 50 ir per paskutinę savaitę nustatytų teigiamų tyrimų dalis 

nuo visų atliktų tyrimų savivaldybėje yra daugiau arba lygu 4 proc. o atvejų, nesusijusių su protrūkiais 

ar židiniais, dalis yra 30 proc. ar daugiau per savaitę, arba 14 dienų suminis sergamumo rodiklis 

100 tūkst. gyventojų savivaldybėje yra didesnis kaip 150 ir per paskutinę savaitę nustatytų teigiamų 

tyrimų dalis nuo visų atliktų tyrimų savivaldybėje yra mažiau kaip 4 proc., o atvejų, nesusijusių su 

protrūkiais ar židiniais, dalis yra 30 proc. ar daugiau per savaitę; 2.3.2. per savaitę savivaldybėje 

nustatyta daugiau kaip 10 COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejų; 2.3.3. NVSC, 

indivudualiai įvertinus savivaldybės rizikingumą ir pateikus siūlymą dėl savivaldybės priskyrimo 

raudonajai zonai, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 21 d. pasitarimo 

(protokolo Nr. 46, 5 klausimas) priedu Rekomenduojamos atskirų sektorių COVID -  19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) prevencijos priemonės, kai savivaldybė priskiriama geltonajai arba 

raudonajai zonai:

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. spalio 30 d. Nr. V-2457 sprendimu „Dėl 

savivaldybių, priskiriamų žaliajai, geltonajai ir raudonajai zonai, nustatymo“ nuo 2020 m. lapkričio
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1.1. S k e 1 b i u Utenos socialinė globos namuose karantiną nuo 2020 m. lapkričio 4 d. iki bus 

suvaldyta ekstremali situacija valstybės mastu;

1.2. Draudžiamas lankymas įstaigoje karantino metu;

1.3. Per savaitę tiriami 40 - 50 proc. Įstaigos darbuotojų tiesiogiai dirbančių su gyventojais;

1.4. Gyventojai už įstaigos ribų išleidžiami tik lydimi darbuotojų.

2. P a v e d u:

2.1. Administracijos darbuotojams ir padalinių vadovams susipažinti su įsakymu pasirašytinai.

2.2. Padalinių vadovams supažindinti pavaldžius darbuotojus su įsakymu, įsakymą pateikiant 

(išsiunčiant) elektroniniu paštu.
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