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Nr.
Panevėžys
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies
2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo
25 straipsnio 3 dalimi ir 26 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdamas į Nacionalinio visuomenės sveikatos
centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento 2020 m. spalio 26 d. raštą
Nr. (5-13 16.1.17 E) „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencinių priemonių
organizavimo Panevėžio miesto savivaldybėje“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. spalio 23 d.
sprendimą Nr. V-2356 „Dėl savivaldybių, priskiriamų žaliajai, geltonajai ir raudonajai zonai,
nustatymo“,
į p a r e i g o j u Panevėžio miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų
vadovus, kai Panevėžio miesto savivaldybė priskiriama geltonajai zonai, užtikrinti, kad:
1.

Pedagogai ir vaikus atlydintys asmenys uždarose erdvėse ir visas personalas bendrose

uždarose erdvėse dėvėtų veido kaukes (nustatytais atvejais – veido skydelius).
2.

Būtų stebima vaikų, darbuotojų, vaikus atlydinčių asmenų sveikatos būklė (matuojama

temperatūra).
3.

Renginiai

organizuojami

tik

atvirose

erdvėse

(uždarose

erdvėse

renginiai

neorganizuojami), visiems suaugusiems asmenims dėvint veido kaukes ir laikantis ne mažesnio nei
1 m atstumo.
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