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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 29 straipsnio 8 dalies

2 punktu, Lietuvos Respublikos Zmoniq uZkrediamqjq ligq profilaktikos ir kontroles

istatymo 25 straipsnio 3 dalimi, 26 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybes

2020 m.lapkridio 4 d. nutarimo Nr. t226 ,,Del karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje

paskelbimo* 2.2.9.I papunkdiu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybes lygio

ekstremaliosios situacijos valstybes operacijq vadovo 2020 m.lapkridio 6 d. sprendimo Nr. Y-2544

,,Del pradinio ugdymo organizavimo b[tinq s4lygq" 3.1 papunkdiu, siekdamas taikyti COVID-l9

ligos (koronaviruso infekcijos) plitim4 malinandias priemones VDU ,,Atlalyno" progimnazijos 2a

klaseje ir atsiZvelgdamas i Kauno miesto savivaldybds visuomenes sveikatos biuro 2020 m.

lapkridio 20 d. ruitENr. SV-2-643:

L N u s t at a u, kad Vytauto DidZiojo universiteto ,,AtZalyno" progimnazijos 2a

klaseje ugdymo procesas iglvendinamas nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo bfidu iki2020 m.

gruodZio 2 dienos.

Z.Ip ar e i g o j u Vilm4 Balandaitg, laikinai einandi4Vytauto DidZiojo universiteto

,, AtLaly no" pr o gimnazij o s direktori aus p arei g as :

2.1. vykdyti visus Nacionalinio visuomenes sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos

ministerijos Kauno departamento nurodymus del COVID-l9ligos (koronaviruso infekcijos) plitim4

maZinandiq priemoniq taikymo Vy'tauto DidZiojo universiteto ,,Atlalyno" progimnazijos 2a klaseje.

2.2. bendrauti ir bendradarbiauti su Kauno miesto savivaldybes visuomenes sveikatos

biuro darbuotojais organizuojant COVID-l9ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo valdymq;

2.3.ui:til$inti, kad Vytauto DidZiojo universiteto ,,Atlalyno" progimnazijos darbuotojai

ir vaikai, turejg s4l1.ti su sergandiuoju COVID-l9 liga (koronaviruso infekcija), operatyviai atliktq

tynmQ COVID-I9 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti, taip pat uZtikrinti, kad Sie darbuotojai, kol

gaus neigiam4 tyrimo atsakym4, laikytqsi Asmenq, sergandiq COVID-l9 liga (koronaviruso

infekcija), asmenq, itariamq, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenq, turejusitl

s41).ti, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybes administracijos numatytose

patalpose taisykliq, patvirtintq Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d.
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isakymu Nr. V-352 ,,Del Asmenq, sergandiq COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenq,

itariamq, kad serga COVID-l9 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenq, turejusiq s4lyti, izoliavimo

namuose, kitoje glvenamojoje vietoje ar savivaldybes administracijos numatytose patalpose taisykliq

patvirtinimo";

2.4. ui:rihinti Vytauto DidZiojo universiteto ,,AtLalyno" progimnazijos 2a klases

patalpq valym4 ir dezinfekcij4 vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

pateiktomis rekomendacijomis del sveikatos prieZitiros istaigq patalpq ir ne sveikatos prieZiuros

istaigq patalpq dezinfekcijos (kai galimas uZter5imas SARS-CoV-2 virusu) bei rekomendacijomis del

aplinkos valyrno ir dezinfekcijos, esant nepalankiai COVID-l9 ligos (koronaviruso infekcijos)

situacijai;

2.5 organizuoti ugdymo proces4 nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo brIdu,

vadovauj antis galioj andiais teises aktais ;

2.6. bendradarbiaujant su Nacionalinio visuomends sveikatos centro prie Sveikatos

apsaugos ministerijos Kauno departamentu arba Kauno miesto savivaldybds visuomenes sveikatos

biuru teikti siulymus Kauno miesto savivaldybes administracijos Svietimo skyriui del Sio isakymo

pakeitimo pasikeitus situacijai Vytauto DidZiojo universiteto ,,AtZalyno" progimnazijos2a klaseje.

3.lp arei go j u Kauno miesto savivaldybes administracijos Svietimo skyriausvedej4

On4 Gucevidieng informuoti laikinai einandi4 Vytauto DidZiojo universiteto ,,AtZalyno"

progimnazijos direktoriaus pareigas Vilm4 Balandaitg apie 5i isakym4.

+. Sis lsakymas per vien4 menesi nuo informacijos apie ji gavimo dienos gali buti

skundZiamas Regionq apygardos administracinio teismo Kauno rfrmams (A. Mickevidiaus g. 8A,

Kaunas) Lietuvos Respublikos administraciniq bylq teisenos istatymo nustatyta tvarka.

Administracij o s direktorius Vilius Siliauskas


