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DĖL INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANČIO RĖŽIMO TAIKYMO 

 

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių 

departamentas informuoja, kad atliekant COVID-19 ligos atvejo epidemiologinį tyrimą (Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 13 d.  įsakymas Nr. 278 „Dėl pavojingų 

ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių ligoniai, asmenys, įtariami, kad serga pavojingomis 

ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenys turėję sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų 

nešiotojai turi būti hospitalizuojami, izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi privalomai, sąrašo 

patvirtinimo“) nustatyta, kad Plungės lopšelio-darželio „Saulutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai 

yra patvirtintas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcija) susirgimas.  

Darželyje, pagal pateiktą informaciją, privaloma izoliacija paskirta „Pagrandukų“ grupės 

vaikams. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės 

įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos Telšių departamentas, atsižvelgdamas į nepalankią COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) epidemiologinę situaciją, teikia siūlymą „Pagrandukų“ grupei taikyti 

infekcijų plitimą ribojantį rėžimą. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės 

įstatymu ir Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad 

serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ar turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga 

(koronaviruso infekcija), izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje taisyklėmis, 

patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 

V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad 

Plungės rajono savivaldybės administracijai 

savivaldybe@plunge.lt 

 

 

Plungės lopšeliui-darželiui „Saulutė“  

plunsaulute@gmail.com 
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X 

serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ar turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga 

(koronaviruso infekcija), izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje taisyklių 

patvirtinimo“, asmenys, turėję kontaktą su asmeniu, sergančiu COVID-19 liga (koronaviruso 

infekcija), turi būti izoliuoti iki 2020 m. gruodžio 20 d. imtinai.  

Dėkojame už bendradarbiavimą. 

 

 

Telšių departamento direktorė                                                                                 Giedrė Ligeikienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Razguvienė, tel. (8 676) 20 964, el. p. rima.razguviene@nvsc.lt                                                                                                                                           
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