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VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL GRIPO EPIDEMIJOS PASKELBIMO VILNIAUS MIESTE
2019 m. sausio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies
2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 26
straipsnio 2 dalies 7 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio
30 d. įsakymo Nr. V-58 „Dėl Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės
priežiūros taisyklių patvirtinimo“ 7.2 papunkčiu ir atsižvelgdamas į Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento rekomendaciją skelbti
gripo epidemiją Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje:
1. S k e l b i u nuo 2019 m. sausio 30 d. gripo epidemiją Vilniaus mieste. Epidemijos
pabaiga bus skelbiama atskiru įsakymu.
2. N u s t a t a u, kad visos Vilniaus miesto įstaigos, įmonės ir organizacijos vykdytų
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 19 d. įsakymu
Nr. 30-3546/18(2.1.1E-TD2) „Dėl Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų
epidemiologinės priežiūros, profilaktikos ir kontrolės priemonių plano tvirtinimo“ patvirtintą Gripo
ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros, profilaktikos ir kontrolės
priemonių planą.
3. Į p a r e i g o j u:
3.1. Savivaldybės administracijos departamentų direktorius kontroliuoti, kaip jų
reguliavimo sričiai priskirtos įstaigos, įmonės vykdo Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų
infekcijų epidemiologinės priežiūros, profilaktikos ir kontrolės priemonių plano priemones;
3.2. Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorių organizuoti
informacijos teikimą Savivaldybės gyventojams apie gripo ir ūmių viršutinių kvėpavimo takų
infekcijų profilaktikos priemones;
3.3. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir
komunikacijos skyrių informuoti vilniečius apie gripo epidemijos mieste paskelbimą.

4. P a v e d u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos
departamento direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.
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