
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL KLAIPĖDOS MIESTO UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR

KONTROLĖS ORGANIZACINIŲ VEIKLOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO
PATVIRTINIMO

Nr.
Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29
straipsnio  8  dalies  2 punktu,  Lietuvos  Respublikos  žmonių  užkrečiamųjų  ligų  profilaktikos  ir
kontrolės įstatymo 26 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir  Klaipėdos miesto savivaldybės 2018–2020
metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25
d. sprendimu Nr. T2-6 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos
plano patvirtinimo“:

1. T v i r t i n u Klaipėdos miesto užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės organizacinių
veiklos priemonių įgyvendinimo planą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu  galios  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijos
direktoriaus 2019 m. sausio 3 d. įsakymą Nr. AD1-18 „Dėl Klaipėdos miesto užkrečiamųjų ligų
profilaktikos  ir  kontrolės  organizacinių  veiklos  priemonių įgyvendinimo 2019–2022 metų  plano
patvirtinimo“.

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis Savivaldybės administracijos direktorių Andrius Dobranskis

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 
įsakymu Nr.

KLAIPĖDOS MIESTO UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS ORGANIZACINIŲ VEIKLOS PRIEMONIŲ
ĮGYVENDINIMO PLANAS

Eil. Nr. Veiklos priemonių pavadinimas Vykdymo
terminas

Vykdytojas Pastabos

1. EPIDEMIOLOGINĖS SITUACIJOS STEBĖJIMAS IR VERTINIMAS

1.1. Nuolat  stebėti  ir  vertinti  užkrečiamųjų  ligų  epidemiologinę
situaciją:

Nuolat Nacionalinio visuomenės sveikatos
centro prie Sveikatos apsaugos

ministerijos Klaipėdos departamento
direktorius (toliau – NVSC Klaipėdos
departamento direktorius), Klaipėdos
miesto savivaldybės administracijos
Sveikatos apsaugos skyriaus vedėjas,

asmens ir visuomenės sveikatos
priežiūros įstaigų vadovai 

Žr. Lietuvos
Respublikos žmonių
užkrečiamųjų ligų

profilaktikos ir
kontrolės įstatymas

1.1.1. Atlikti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę analizę ir prognozę,
nustatyti  užkrečiamųjų  ligų  epidemiologinius  dėsningumus
teritorijoje, svarbiausius rizikos veiksnius, aprašyti ir įvertinti
vykdytų  priešepideminių  ir  profilaktinių  priemonių
efektyvumą

1.1.2. Atlikti  užkrečiamųjų  ligų  židinių  /  protrūkių epidemiologinę
diagnostiką

1.1.3. Išaiškinti,  tirti  ir  dalyvauti  likviduojant  užkrečiamųjų  ligų
židinius ir protrūkius

1.1.4. Vykdyti  pasirengimą  ir  atsaką  ekstremalioms  visuomenės
sveikatai, sąlygotoms užkrečiamųjų ligų, situacijoms

1.2. Sekti  ir  platinti  Pasaulio  sveikatos  organizacijos  (toliau  –
PSO),  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministerijos
(toliau – SAM), Ekstremalių sveikatai situacijų centro (toliau –
ESSC),  Užkrečiamųjų  ligų ir  AIDS centro (toliau  – ULAC)
informaciją apie pavojingų, ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų,
kitų  biologinio  agento  sukeltų  įvykių  situaciją  pasaulyje  bei
vykdyti  PSO,  SAM,  ESSC,  ULAC  nurodymus  ir

Nuolat NVSC Klaipėdos departamento
direktorius
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Eil. Nr. Veiklos priemonių pavadinimas Vykdymo
terminas

Vykdytojas Pastabos

rekomendacijas 
1.3. Peržiūrėti  ir  koreguoti  pagal  PSO,  SAM,  ESSC,  ULAC

nurodymus ir rekomendacijas bei pavojingų ir ypač pavojingų
užkrečiamųjų  ligų  epidemiologinę  situaciją  pasaulyje
Klaipėdos miesto užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės
organizacinių (toliau – ULPK) priemonių planą

Esant
būtinybei

Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos Sveikatos apsaugos

skyriaus vedėjas

1.4. Organizuoti  ligonių  ir  asmenų,  įtariamų  sergant
pavojingomis  ir  ypač  pavojingomis
užkrečiamosiomis  ligomis,  asmenų,  turėjusių
sąlytį  su  ligoniais,  ir  asmenų,  nešiojančių  ligos
sukėlėjus, būtinąjį hospitalizavimą ir (ar) būtinąjį
izoliavimą

Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos Sveikatos apsaugos
skyriaus vedėjas, asmens sveikatos
priežiūros įstaigų vadovai (toliau –

ASPĮ vadovai)

Žr. Klaipėdos miesto
savivaldybės

administracijos
direktoriaus 2018 m.

gruodžio 7 d.
įsakymas Nr. AD1-

2871
1.5. Organizuoti  ir  vykdyti  Klaipėdos  miesto

savivaldybės  visuomenės  sveikatos  rėmimo
specialiosios  programos  tuberkuliozės
profilaktikos organizavimo ir vykdymo paslaugas

Kasmet Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos Sveikatos apsaugos

skyriaus vedėjas, ASPĮ vadovai,
socialines paslaugas teikiančių

organizacijų vadovai
1.6. Organizuoti tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso (DOTS)

kabineto paslaugų teikimą
Kasmet Klaipėdos miesto savivaldybės

administracijos direktorius, Sveikatos
apsaugos skyriaus vedėjas, ASPĮ

vadovai

1.7. Periodiškai  informuoti  visuomenę  apie  tuberkuliozės
epidemiologinę  būklę  ir  profilaktikos  priemones,  ypač
atkreipiant dėmesį kovo 24 dieną –  Tarptautinę tuberkuliozės
dieną

Kasmet NVSC Klaipėdos departamento
direktorius, Visuomenės sveikatos

biuras

1.8. Atlikti  tuberkulino  mėginius  7  metų  amžiaus  ir
rizikos  grupių  vaikams,  vadovaujantis  Lietuvos
Respublikos sveikatos  apsaugos  ministro  2002  m.
rugpjūčio  6  d.  įsakymu  Nr.  399,  ir  vykdyti
tuberkulino mėginių atlikimo kontrolę 

Kasmet ASPĮ vadovai, NVSC Klaipėdos
departamento direktorius

1.9. Įpareigoti  asmens  sveikatos  priežiūros  įstaigas  tuberkulino Kas ketvirtį Klaipėdos miesto savivaldybės
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Eil. Nr. Veiklos priemonių pavadinimas Vykdymo
terminas

Vykdytojas Pastabos

mėginių  atlikimo  ataskaitas  teikti  kas  ketvirtį,  siekiant
pagerinti  tuberkulino  mėginių  atlikimo  apimtis  pirminės
sveikatos  priežiūros  centruose,  išsiaiškinti  neatlikimo
priežastis ir imtis būtinų priemonių situacijai pagerinti 

administracijos Sveikatos apsaugos
skyriaus vedėjas, ASPĮ vadovai,
NVSC Klaipėdos departamento

direktorius
1.10. Organizuoti  ir  vykdyti  vaikų  profilaktinius

skiepijimus pagal Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos  ministro  patvirtintą  Lietuvos
Respublikos  vaikų  profilaktinių  skiepijimų
kalendorių

Kasmet ASPĮ vadovai

1.11. Koordinuoti  ir  kontroliuoti  imunoprofilaktiką:  nustatyti  ir
vertinti  skiepijimų  pagal  Lietuvos  Respublikos  vaikų
profilaktinių skiepijimų kalendorių apimtis teritorijoje

Kasmet NVSC Klaipėdos departamento
direktorius

1.12. Skiepyti  rizikos  grupių  asmenis  sezonine  gripo
vakcina, rizikos grupėms priklausančius vaikus (2–
18  metų)  ir  suaugusius  asmenis  pneumokokine
polisacharidine  konjuguota  vakcina,   organizuoti
suaugusiųjų skiepijimą difterijos, stabligės ir tymų
vakcinomis

Kasmet ASPĮ vadovai

1.13. Užtikrinti,  kad  darbuotojai,  kuriems  leidžiama
dirbti  tik iš anksto pasitikrinus sveikatą ir vėliau
periodiškai  besitikrinant,  ar  neserga
užkrečiamomis ligomis, dirbtų pasitikrinę sveikatą

Įmonių ir įstaigų vadovai

1.14. Įgyvendinti  Valstybinę  pasirengimo  gripo
pandemijai programą 

Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos Sveikatos apsaugos
skyriaus vedėjas, NVSC Klaipėdos

departamento direktorius, ASPĮ
vadovai

1.15. Vykdyti  Klaipėdos  miesto  savivaldybės
visuomenės  sveikatos  rėmimo  specialiojoje
programoje  numatytas  užkrečiamųjų  ligų
prevencijos priemones 

Kasmet Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos Sveikatos apsaugos

skyriaus vedėjas

1.16. Pateikti  Savivaldybės  administracijos  direktoriui  informaciją Kasmet Klaipėdos miesto savivaldybės
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Eil. Nr. Veiklos priemonių pavadinimas Vykdymo
terminas

Vykdytojas Pastabos

apie  žmonių  užkrečiamųjų  ligų  profilaktikos  ir  kontrolės
organizacinių priemonių plano įgyvendinimo rezultatus

administracijos Sveikatos apsaugos
skyriaus vedėjas

1.17. Kontroliuoti paplūdimių atitiktį higienos normų reikalavimams Maudymosi
sezono metu

Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos Sveikatos apsaugos

skyriaus vyriausieji inspektoriai

Žr. Klaipėdos miesto
savivaldybės tarybos
2017 m. sausio 26 d.
sprendimu Nr. T2-9

patvirtintos Klaipėdos
miesto sanitarijos ir
higienos taisyklės

1.18. Kontroliuoti  higienos  normų  reikalavimų  vykdymą  maisto
pramonės  įmonėse,  maisto  produktų  prekybos,  viešojo
maitinimo  įmonėse,  vaikų  priežiūros  įstaigose,  asmens
sveikatos priežiūros įstaigose, vandens tiekimo įmonėse

Nuolat Klaipėdos valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos viršininkas,

įmonių, įstaigų vadovai

2. PREVENCIJOS PRIEMONĖS IR VEIKSMŲ PLANAVIMAS 

2.1. Koreguoti  pasirengimą  ir  veiksmų  užkrečiamųjų  ligų
ekstremaliose  situacijose  informacijos  perdavimo  schemas
asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose, nustačius
pavojingą ar ypač pavojingą užkrečiamąją ligą (toliau –YPUL)

Kasmet pagal
poreikį

Asmens ir visuomenės sveikatos
priežiūros įstaigų vadovai

2.2. Organizuoti  ir  vykdyti  ASPĮ  ir  visuomenės  sveikatos
priežiūros  įstaigų  darbuotojų  mokymą  pavojingų  ir  ypač
pavojingų užkrečiamųjų ligų profilaktikos klausimais

Kasmet pagal
įstaigų

civilinės
saugos darbo

planą

Asmens ir visuomenės sveikatos
priežiūros įstaigų vadovai

2.3. Užtikrinti  asmens  ir  visuomenės  sveikatos  priežiūros  įstaigų
aprūpinimą  asmeninėmis  apsaugos  priemonėmis,
vadovaujantis  sveikatos  apsaugos  ministro  patvirtintomis
rekomendacijomis

Nuolat Asmens ir visuomenės sveikatos
priežiūros įstaigų vadovai

Žr. Klaipėdos miesto
savivaldybės

administracijos
direktoriaus 2019 m.

gruodžio 23 d.
įsakymas Nr. AD1-

1550 „Dėl Klaipėdos
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Eil. Nr. Veiklos priemonių pavadinimas Vykdymo
terminas

Vykdytojas Pastabos

miesto savivaldybės
pasirengimo gripo
pandemijai plano

patvirtinimo“
2.4. Vykdyti  sanitarinės  kontrolės  funkcijas  Klaipėdos  miesto

savivaldybės tarybos nustatyta tvarka
Esant

poreikiui ir
nuolat

Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos Sveikatos apsaugos

skyriaus vyriausieji inspektoriai

Žr. Lietuvos
Respublikos žmonių
užkrečiamųjų ligų

profilaktikos ir
kontrolės įstatymas

2.5. Užtikrinti  šiukšlių  ir  atliekų  surinkimą,  tinkamą  sąvartynų
higieninę būklę

Nuolat Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos direktorius, Klaipėdos

regiono atliekų tvarkymo centro
(toliau – KRATC) vadovai

2.6 Užtikrinti viešųjų tualetų higieninę būklę Nuolat Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos direktorius

2.7. Užtikrinti ir kontroliuoti geriamojo vandens Klaipėdos miesto
vandentiekio tinkluose atitiktį higienos normų reikalavimams 

Nuolat Geriamojo vandens tiekimo įstaigų
vadovai, Klaipėdos valstybinės maisto

ir veterinarijos tarnybos viršininkas
2.8. Numatyti  patalpų (izoliatorių),  kuriose bus izoliuojami sąlytį

su sergančiuoju YPUL turėję asmenys, steigimą
Nuolat Klaipėdos miesto savivaldybės

administracijos direktorius, ASPĮ
vadovai

2.9. Numatyti  papildomas  lovas  sergančių  ir  įtariamų  sergant
YPUL asmenų hospitalizacijai  

Nuolat Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos direktorius, ASPĮ

vadovai

Žr. Klaipėdos miesto
savivaldybės

administracijos
direktoriaus 2019 m.

gruodžio 23 d.
įsakymas Nr. AD1-

1550 „Dėl Klaipėdos
miesto savivaldybės
pasirengimo gripo
pandemijai plano
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Eil. Nr. Veiklos priemonių pavadinimas Vykdymo
terminas

Vykdytojas Pastabos

patvirtinimo“
2.10. Numatyti  observatoriaus  steigimą  asmenų,  išvykstančių  iš

užkrėstos  YPUL  sukėlėjais  teritorijos,  kurioje  paskelbtas
karantino režimas, stebėjimui 

Esant
būtinybei

Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos direktorius, ASPĮ

vadovai
2.11. Numatyti  perprofiliuotose  asmens  sveikatos  priežiūros

įstaigose:
- materialinį aprūpinimą;
- medicinos personalą ir jo paskirstymą;
- personalo aprūpinimą asmeninėmis apsaugos priemonėmis;
- medikamentų (antibiotikų ir kitų), būtinos medicinos įrangos,
dezinfekcijos,  dezinsekcijos  ir  deratizacijos  priemonių
atsargas;
- patalpų, skalbinių ir atliekų nukenksminimo tvarką;
- tyrimų (žmonių) paėmimo tvarką

Esant
būtinybei

Klaipėdos apskrities savivaldybių
administracijų direktoriai,

ASPĮ vadovai

2.12. Užtikrinti  ASPĮ  mikrobiologijos  laboratorijų  ir  Nacionalinės
visuomenės  sveikatos  priežiūros  laboratorijos  pasiruošimą
darbui su YPUL sukėlėjais,  numatyti  diagnostikos preparatų,
mitybinių terpių, laboratorinių indų ir kt. atsargą

Esant
būtinybei

ASPĮ ir Nacionalinės visuomenės
sveikatos priežiūros laboratorijos

vadovai

2.13. Numatyti klinikinės medžiagos iš ligonių ir iš išorinės aplinkos
paėmimo  ir  transportavimo  į  atitinkančią  laboratoriją
(Nacionalinės  visuomenės  sveikatos  priežiūros  laboratoriją,
ASPĮ mikrobiologijos laboratorijų) tvarką

Esant
būtinybei

Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos direktorius,

AVSPĮ vadovai

2.14. Numatyti  asmens  sveikatos  priežiūros  įstaigas,  kuriose  bus
atliekami skiepijimai nuo YPUL 

Esant
būtinybei

ASPĮ vadovai Žr. Klaipėdos miesto
savivaldybės

administracijos
direktoriaus 2019 m.

gruodžio 23 d.
įsakymas Nr. AD1-

1550 „Dėl Klaipėdos
miesto savivaldybės
pasirengimo gripo
pandemijai plano
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Eil. Nr. Veiklos priemonių pavadinimas Vykdymo
terminas

Vykdytojas Pastabos

patvirtinimo“
2.15. Numatyti  antivirusinių  vaistų ir  antibiotikų,  skirtų  gyventojų

skubiai  profilaktikai,  atsargas,  vadovaujantis  Sveikatos
apsaugos ministro patvirtintomis rekomendacijomis

Esant
būtinybei

Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos Sveikatos apsaugos

skyriaus vedėjas, ASPĮ vadovai

Žr. Klaipėdos miesto
savivaldybės

administracijos
direktoriaus 2019 m.

gruodžio 23 d.
įsakymas Nr. AD1-

1550 „Dėl Klaipėdos
miesto savivaldybės
pasirengimo gripo
pandemijai plano

patvirtinimo“
2.16. Numatyti autotransporto skyrimą darbui YPUL židinyje Esant

būtinybei
Klaipėdos miesto savivaldybės

administracijos Sveikatos apsaugos
skyriaus vedėjas, Klaipėdos miesto
autobusų parkų vadovai, Asmens ir

visuomenės sveikatos priežiūros
įstaigų vadovai

2.17. Užtikrinti  sveikatos  priežiūros  paslaugas  teikiančių  įstaigų
personalo  apmokymą  darbui  YPUL  židiniuose:
chemoprofilaktikos  atlikimą,  asmenų,  turėjusių  sąlytį  su
ligoniu,  stebėjimą,  tyrimų  paėmimą,  gyventojų  apmokymą
YPUL profilaktikos klausimais

Esant
būtinybei

ASPĮ vadovai

2.18. Vykdyti  Lietuvos  Respublikos  valstybės  sienų  ir  teritorijos
sanitarinės  ir  medicininės-karantininės  apsaugos  priemones,
kuriomis siekiama užkirsti kelią pavojingų ir ypač pavojingų
užkrečiamųjų  ligų  ar  jų  sukėlėjų  įvežimui  į  Lietuvos
Respublikos teritoriją ir jų paplitimui 

Nuolat NVSC Klaipėdos departamento
direktorius

Žr. Lietuvos
Respublikos

Vyriausybės 1999 m.
gruodžio 1 d.

nutarimas Nr. 1332
„Dėl Lietuvos

Respublikos valstybės
sienų ir teritorijos

sanitarinės ir
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Eil. Nr. Veiklos priemonių pavadinimas Vykdymo
terminas

Vykdytojas Pastabos

medicininės-
karantininės apsaugos
tvarkos patvirtinimo“

2.19. Informuoti  išvykstančius  į  turistines  keliones  asmenis  apie
epidemiologinę  situaciją  kelionės  maršruto  vietose  ir
pavojingų užkrečiamųjų ligų asmens profilaktikos priemones,
organizuoti turistams saugias gyvenimo ir maitinimosi sąlygas
užsienio šalyse 

Nuolat Kelionių agentūrų vadovai

2.20. Informuoti  apie vakcinaciją keliautojus,  išvykstančius į šalis,
kuriose galima užsikrėsti pavojingomis ir ypač pavojingomis
užkrečiamosiomis  ligomis,  remiantis  Pasaulinės  sveikatos
organizacijos rekomendacijomis

Nuolat Kelionių agentūrų vadovai, NVSC
Klaipėdos departamento direktorius,

ASPĮ vadovai

3. VEIKSMAI ĮTARUS / NUSTAČIUS BIOLOGINĖS KILMĖS EKSTREMALIĄ VISUOMENĖS SVEIKATAI SITUACIJĄ 

3.1. Atlikti  YPUL  židinio  ištyrimą  (įvertinti  susidariusią
epidemiologinę  situaciją,  patvirtinti  pavojingos  ar  ypač
pavojingos užkrečiamosios ligos židinio susiformavimo faktą,
dydį,  ribas,  trukmę,  paimti  tiriamą  medžiagą  iš  išorinės
aplinkos,  pervežti  į  laboratoriją,  organizuoti  aplinkos
kenksmingumo pašalinimą)

Susiformavus
YPUL
židiniui

NVSC Klaipėdos departamento
direktorius, Nacionalinės visuomenės

sveikatos priežiūros laboratorijos
vadovas

3.2. Nustačius  ligonį,  įtariamą  sergant  YPUL,  asmens  sveikatos
priežiūros  įstaigoje,  sergančio  asmens  namuose,  transporto
priemonėse ir t. t., veiksmai: 

- ligonio,  įtariamo  sergant  YPUL,  izoliavimas  jo
išaiškinimo vietoje;

- informacijos  pateikimas  NVSC  Klaipėdos
departamentui;

- įtariamo YPUL atvejo įvertinimas, diagnostika;
- bandinių  laboratoriniams  tyrimams  paėmimas  ir

transportavimas į  atitinkamą laboratoriją (Nacionalinę
visuomenės  sveikatos  priežiūros  laboratoriją  ir  ASPĮ

Nustačius
ligonį

ASPĮ vadovai Pagal įstaigų
parengtus ekstremalių

situacijų planus
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Vykdytojas Pastabos

mikrobiologijos laboratorijas);
- patvirtinus  YPUL atvejį,  saugus paciento pervežimas,

hospitalizavimas ir gydymas
3.3. Informuoti ULAC, ESSC ir kitas suinteresuotas institucijas Susiformavus

YPUL
židiniui

NVSC Klaipėdos departamento
direktorius

3.4. Teikti pasiūlymus dėl karantino skelbimo ir atšaukimo Susiformavus
YPUL
židiniui

Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos direktorius, NVSC
Klaipėdos departamento direktorius

Žr. Lietuvos
Respublikos

Vyriausybės 1999 m.
lapkričio 11 d.

nutarimas Nr. 1267
„Dėl užkrėstų

teritorijų ir teritorijų
karantino Lietuvos

Respublikoje
skelbimo, jo

atšaukimo bei
užkrečiamųjų ligų

profilaktikos ir
kontrolės priemonių

užkrėstose teritorijose
naudojimo tvarkos

patvirtinimo“
3.5. Užtikrinti  priešepideminių  priemonių  įvažiuojant  ir

išvažiuojant iš karantino teritorijos taikymą
Susiformavus

YPUL
židiniui

Vidaus reikalų ministerija, Krašto
apsaugos ministerija

3.6. Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų perprofiliavimą į
infekcinių ligų stacionarą, izoliatorių, observatorių ir infekcijų
kontrolės priemonių vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka 

Pagal
epidemiolo-

ginius
parodymus

ASPĮ vadovai Žr. Klaipėdos miesto
savivaldybės

administracijos
direktoriaus 2019 m.

gruodžio 23 d.



10

Eil. Nr. Veiklos priemonių pavadinimas Vykdymo
terminas

Vykdytojas Pastabos

įsakymas Nr. AD1-
1550 „Dėl Klaipėdos
miesto savivaldybės
pasirengimo gripo
pandemijai plano

patvirtinimo“
3.7. Atlikti  epidemiologinį  tyrimą,  paskirti  medicininės-

karantininės kontrolės priemones ir tikrinti jų vykdymą:
- surinkti įtariamo / sergančio asmens kontaktinės informacijos
duomenis, kad su juo galima būtų susisiekti;
-  surinkti  informaciją  apie  įtariamo  /  sergančio  asmens
kelionės maršrutą, siekiant išsiaiškinti,  ar  nebuvo keliaujama
paveiktoje teritorijoje ar arti jos, taip pat, ar nebuvo sąlyčio su
užkrečiamąja  liga  sergančiu,  kito  biologinės  kilmės  įvykio
paveiktu asmeniu, tarša;
- surinkti ir įvertinti duomenis apie ligonį, susirgimo, tikėtino
užsikrėtimo, kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą,
diagnozės  nustatymo,  hospitalizavimo  laiką,  diagnozės
nustatymą,  laboratorinį  patvirtinimą,  ligos  sukėlėją,  klinikinį
ligos  pasireiškimą,  ligos baigtį,  atvejo atsiradimo aplinkybes
(infekcijos šaltinį, infekcijos perdavimo veiksnius, kitus ligos
rizikos  faktorius,  sąsajas  su kitais  atvejais,  skiepijimo  būklę
(priklausomai nuo ligos), užsikrėtimo aplinkybes, užsikrėtimo
vietą;
- išsiaiškinti sąlytį turėjusius asmenis 

Pagal
epidemiolo-

ginius
parodymus

NVSC Klaipėdos departamento
direktorius, ASPĮ vadovai

3.8. Organizuoti, atlikti atvejo / židinio valdymo priemones:
-  organizuoti  sąlytį  turėjusių  asmenų  stebėjimą,  ištyrimą,
chemoprofilaktiką, imunoprofilaktiką;
- rekomenduoti dėl nušalinimo nuo darbo arba izoliavimo,
- rekomenduoti ir (ar) organizuoti privalomojo / profilaktinio
aplinkos  kenksmingumo  pašalinimą  (dezinfekciją,
dezinsekciją, deratizaciją arba kitokį nukenksminimą);

Pagal
epidemiolo-

ginius
parodymus

NVSC Klaipėdos departamento
direktorius, ASPĮ vadovai



11
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-  organizuoti  laboratorinių  tyrimų atlikimą  (žmonių,  maisto,
vandens, aplinkos ir kt. tyrimai) ir kt. priemones;
- užpildyti epidemiologinio tyrimo aktą

3.9. Nustatyti,  skelbti  ir  atšaukti  riboto karantino  objektus,  tokio
karantino taikymo trukmę ir režimą

Visą židinio
likvidavimo

laiką

NVSC Klaipėdos departamento
direktorius

Žr. Lietuvos
Respublikos sveikatos

apsaugos ministro
2002 m. birželio 13 d.

įsakymas Nr. 276
„Dėl riboto karantino

režimo kontrolės
tvarkos patvirtinimo“

3.10. Vykdyti  pagal  savo  kompetenciją  riboto  karantino  režimo
kontrolę

Visą židinio
likvidavimo

laiką

NVSC Klaipėdos departamento
direktorius, Klaipėdos valstybinės

maisto ir veterinarijos tarnybos
viršininkas

Žr. Lietuvos
Respublikos sveikatos

apsaugos ministro
2002 m. birželio 13 d.

įsakymas Nr. 276
„Dėl riboto karantino

režimo kontrolės
tvarkos patvirtinimo“

3.11. Užtikrinti gyventojų imunoprofilaktiką bei bendrą ir specifinę
chemoprofilaktiką  vadovaujantis  sveikatos  apsaugos ministro
patvirtintomis rekomendacijomis

Pagal
epidemiolo-

ginius
parodymus

Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos Sveikatos apsaugos

skyriaus vedėjas, ASPĮ vadovai

3.12. Užtikrinti  asmens  ir  visuomenės  sveikatos  priežiūros  įstaigų
specialistų  bei tarnybų,  dalyvaujančių ekstremaliųjų situacijų
valdymo  veikloje,  darbuotojų  aprūpinimą  asmeninėmis
apsaugos priemonėmis

Pagal
epidemiolo-

ginius
parodymus

ASPĮ vadovai, NVSC Klaipėdos
departamento direktorius 

3.13. Informuoti  visuomenę  apie  susiklosčiusią  epidemiologinę
situaciją ir supažindinti su YPUL prevencijos priemonėmis

Visą židinio
likvidavimo

laiką

Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos direktorius, NVSC
Klaipėdos departamento direktorius

 

3.14. Užtikrinti teritorijų, kurioms taikomas karantino režimas, ribų Visą židinio Vidaus reikalų ministerija, Krašto
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apsaugą ir viešosios tvarkos palaikymą likvidavimo
laiką

apsaugos ministerija

3.15. Užtikrinti  policijos  pareigūnų  dalyvavimą  vykdant  būtiną
ligonių  ar  įtariamų  sergant  YPUL  hospitalizavimą  ir
izoliavimą,  atliekant  privalomojo  aplinkos  kenksmingumo
pašalinimo  darbus  YPUL  židiniuose  bei  patekimą  į  YPUL
susirgusio ar įtariamo, kad serga, asmens būstą be jo sutikimo

Esant
būtinybei

Vidaus reikalų ministerija Žr. Lietuvos
Respublikos žmonių
užkrečiamųjų ligų

profilaktikos ir
kontrolės įstatymas

3.16. Sustiprinti medicininę karantininę kontrolę pasienio kontrolės
punktuose.  Išaiškinus  ligonį,  įtariamą  sergant  YPUL,
organizuoti būtinas šių ligų kontrolės priemones 

Išaiškinus
ligonį,

įtariamą
sergant
YPUL

Vidaus reikalų ministerija, Krašto
apsaugos ministerija

3.17. Užtikrinti  specialiąsias  asmenų  teises  gauti  informaciją  apie
savo sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų

Išaiškinus
ligonį,

įtariamą
sergant

YPUL ar
turėjus sąlytį

NVSC Klaipėdos departamento
direktorius, ASPĮ vadovai

3.18. Užtikrinti mirusių nuo YPUL skrodimą ir laboratorinį ištyrimą,
prisilaikant priešepideminio režimo

Pagal
epidemiolo-

ginius
parodymus

Pagal tuo metu galiojančių teisės aktų
nuostatas

3.19. Organizuoti   pasirengimo raupų grėsmei teritorijoje  veiksmų
įgyvendinimą,  vadovaujantis  šio  Plano 2.12–2.14,  2.16,  3.1,
3.2,  3.6,  3.8,  3.11,  3.12.  papunkčiais  bei  sveikatos apsaugos
ministro  2015  m.  liepos  24  d.  įsakymas  Nr.  897  „Dėl
pasirengimo raupų grėsmei ir  raupų valdymo tvarkos aprašo
patvirtinimo“

Kasmet pagal
poreikį

Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos direktorius, NVSC
Klaipėdos departamento direktorius

Žr. Lietuvos
Respublikos sveikatos

apsaugos ministro
2015 m. liepos 24 d.

įsakymas Nr. 897
„Dėl pasirengimo
raupų grėsmei ir
raupų valdymo
tvarkos aprašo
patvirtinimo“
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3.20. Organizuoti  ir  vykdyti  gyvūnų,  maisto  produktų,  pašaro  ir
vandens  užkrėstumo  pavojingų  užkrečiamųjų  ligų  sukėlėjais
tyrimą, atlikti mikrobiologinės taršos stebėseną 

Pagal
epidemiolo-

ginius
parodymus

Klaipėdos valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos viršininkas

3.21. Kontroliuoti  ir reglamentuoti  maisto tvarkymo įmonių veiklą
įtariamoje, kad užkrėsta, teritorijoje 

Pagal
epidemiolo-

ginius
parodymus

Klaipėdos  valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos viršininkas

3.22. Kontroliuoti  pavojingų  ir  YPUL  sukėlėjų  užteršto  maisto,
maisto žaliavų, geriamojo vandens kenksmingumo pašalinimą
ar sunaikinimą

Susiformavus
YPUL
židiniui

Klaipėdos valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos viršininkas

___________________________________
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