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Širvintos

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2

punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos

valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 12 d. sprendimo Nr. V-785 „Dėl aplinkos paviršių

tyrimų organizavimo ir vykdymo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose“ 1 ir 3 punktais:

1. N u s t a t a u, kad aplinkos paviršių ėminių tyrimas SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR

nustatyti tikralaikės PGR metodu (toliau – aplinkos paviršių PGR tyrimas) bus vykdomas Širvintų

lopšelyje-darželyje „Boružėlė“.

2. S k i r i u už aplinkos paviršių PGR tyrimo organizavimą Širvintų lopšelyje-darželyje

„Boružėlė“ atsakingus asmenis:

2.1. Birutę Vaizgenienę – Kaišiadorių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro

visuomenės sveikatos specialistę;

2.2. Indrę Paškevičienę – Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ administratorę.

3. Į p a r e i g o j u vykdant aplinkos paviršių PGR tyrimą Širvintų lopšelyje-darželyje

„Boružėlė“ vadovautis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 12 d. sprendime Nr. V-785

„Dėl aplinkos paviršių tyrimų organizavimo ir vykdymo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo

įstaigose“ numatytais etapais ir kitais reikalavimais.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų įstatymo

nustatyta tvarka.
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