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LieLmairai

Vadovaujantis Kai5iadoriq rajono savivaldybes administracijos direktoriaus 2020 m.

kovo 5 d. isakymu Nr. VIE-215 ,,Del gripo epidemijos, kaip COVID-l9 plitimo prevencijos,

paskelbimo Kai5iadoriq raj ono savivaldybej eoo,

InformuojuKai5iadoriqr,Liehmariqmokyklos-darZelio,,Vaikystesdvarasoo

bendruomeng apie nvo 2020 m. kovo 5 d. paskelbta gripo epidemijos pradLiq Kai5iadoriq rajono

savivaldybeje.

Nurodau:
1. Kai5iadoir4 r. Liehmariq mokyklos-darZelio,,Vaikystes dvaras'o ikimokyklinio,

prie5mokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojos neplanuoti naujq masiniq renginiq istaigoje.

Vykdant ankSdiau planuotus ir suorganizuotus renginius, ivertinus galim4 izikq, apie tai informuoti

renginiq dalyvius ir lankytojus,laikytis rekomenduojamu asmens apsaugos priemoniq.
-2, Direktoriaus pavaduotojai ugdymui Jiiratei Fimanavidienei ir direktoriaus

pavaduotojai [kio ir bendriesiems reikalams Rasai Rekatanskienei kiekvienq dienq stebeti

sergamumo istaigoje ir jos skyriuose. Esant 50 ir daugiau procentq ugdytiniq sergamumui laikinai

nutraukti ugdymo procesq pradinio ugdymo klasese, o ikimokyklinio ir prielmokyklinio ugdymo

grupese sugrieZtinti patalpq ir inventoriaus dezinfekavim4 bei laikytis Kai5iadoriq rajono

savivaldybes administracijos direktoriaus 2018 m. lapkidio 6 d. isakymu Nr. VlE-1319 ,, Del

Kai5iadoriq rajono savivaldybes pasirengimo gripo pandemijai plano tvirtinimo" bei uZtikrinti

profilaktiniq priemoniq vykdym4.



3.1 SupaZindinti istaigos darbuotojus su Siuo isalrymu iSsiundiant ji el.pa5tu.

3.2 Informacijq apie paskelbt4 gripo epidemilA Kai3iadoriq rajono savivaldybeje

vielinti istaigos intemetinej e svetainej e ir informaciniuose stenduose.

3.3 Su Siuo isakymu vykdandius asmenis supaZindinti pasira5ytinai.

Direktore t624-"'2(<D Egle Raudelitiniene

SusipaZinau ir sutinku:

Ugne Petraviditite

Rasa Rekatanskiene

fld,o-ot-M
l,b*o^ ar^ O 6

Jrirate Filmanavidi""e -%/ /p/0-O3 -OE

/'



Elektroninio dokumento nuora5as

KAISIADoRIu RAJoNo savffiI.,DYB E S AD MINIS TRACIJoS
DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL GRIPO EPIDEMIJOS, KAIP COVID-l9 PLITIMO PREVENCIJOS, PASKELBIMO

2020 m. kovodd. Nr.vtE-ft"/f
KaiSiadorys

vadovaudamasis Lietttvos Respublil<os vietos savivalclos jstatymo 29 straipsnio g dalies I ir 2
punhtais ir atsiZvelgdamas i Lietuvos Respublilios sveikatos apsalrgos ministro - valstybes lygicr
ekstremaliosios situacijos valstybes operacijq vadovo 2020 m. kovo 4 d. sprendimq Nr. v-2g5,,Del
gripo epidemiiq savivaldybese skelbirno, kaip covlD-19 plitimo prevencijos,,:

l' S ke lb iu gripo epidernijos pradLi4Kaisiacloriq rajono savivaldybej ensoz020m. kovo 5 cl.

2,Nurodau:

2'l' vyl<dyti priemones del asmens sveikatos prieZiiiros jstaigq veil<los organizavimo, patvirtintas
Kaisiadoriq rajono savivaldybes administracijos direktoriaus2020 m. kovo 4 d. jsakymuNr. v l'-z13
"Ddlkoronaviruso (CoVlD-19) plitimo valdymo priemoniq Kaisiadoriq rajono savivaldybeje,,,

2'2' raiono imoniq, istaigq ir organizacijq vaclovams vyl<clyti profilal<tines prienrones, patvirtintas
KaiSiadoriq rajono savivaldybes aclministracijos direktoriaus 20lg m. Iapkridio 6 d. lsakymu Nr. VIE-
13 l9 "Ddl KaiSiadoriq rajono savivalclybes pasirengimo gripo panclemijai plapo tvirtirimo,,.

3' S i [r I a u neplanuoti naujq masiniq renginiq savivalclybeje. vykdant anl<sdiau suplanuotus ir
suorganizuott'ts renginius, jei jq neimanoma atsaukti, ivertinLrs galirnq rizikq, apie tai informuoti
renginiq dalyvius ir lanlcytojus, laikytis rekomenduojarnLl aslrens apsaugos priemo,iq.
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