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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 11,
16, 17 punktais, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo
Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nuostatas:
1. Į p a r e i g o j u

Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžių viešųjų ir biudžetinių įstaigų

vadovus:
1.1. Ne vėliau kaip iki 2020 m. kovo 24 d.:
1.1.1. parengti įstaigos darbo karantino sąlygomis planus (numatant galimas rizikas,
išgryninant būtinas darbo funkcijas, funkcijas, kurių galima/tenka atsisakyti, priemones, skirtas
išnaudoti laikui, kuomet funkcijos ar veiklos negali būti/nėra vykdomos ir kt.);
1.1.2. sudaryti įstaigos COVID-19 situacijų valdymo grupę;
1.1.3. parengti įstaigos veiksmų planą atvejams, jei įmonėje būtų nustatytas COVID-19
virusu užsikrėtęs darbuotojas;
1.2. Nuolat rinkti ir atnaujinti duomenis apie darbuotojų, dirbančių įstaigos patalpose
skaičių, nuotoliniu būdu dirbančių darbuotojų skaičių, sergančių darbuotojų skaičių;
2. P a v e d u

Administracijos direktoriui ir Administracijos direktoriaus pavaduotojams

pagal kuruojamas veiklos sritis, kontroliuoti, kaip vykdomas šis potvarkis.
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