
KALVARIJOS SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
DIREKTORJIIS

DEL rNFEKCrru pr rrrM^ RrBrr^rlHflmiro rArKyMo KALvARrros vArKU
LOPSELIO-DARZELIO,,EZIUKU" GRUPBJE

Z}Ztm.vasaljo 04 d. Nr. D-61t
Kalvarija

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu, Lietuvos Respublikos fononiq uZlaediamqjq ligq profilaktikos ir kontroles istatymo 26
shaipsnio 3 dalimi, Lietuvos RespublLkos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. isakymu
Nr. V-352 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. geguZes 29 d. isakymo Nr.
V-1335 redakcija) patvirtintomis Asmenq, sergandiq COVID-I9 liga ftoronaviruso infekcija),
asmenq, itariamq, kad serga COVID-I9 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenq, turejusiq sqlyti,
izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybes administracijos numafytose
patalpose taisykldmis, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybes lygio
ekstremaliosios situacijos valstybes operacijq vadovo 2020 m. lapkridio 6 d. sprendimo Nr. V-2543
,,Del ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo organizavimo bUtinq s4lygq" 3 punktu ir
atsiivelgdamas i Nacionalinio visuomen6s sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Marijampolds departamento 2021-02-03 ra5t4 Nr.(4-13 16.1.17 MR)2-2'1754 ,,Del infekcijq plitim4
ribojaniio reZimo taikymo" :

l. Nustatau nuo 5. m. sausio 29 d. iki vasario I I d. infekcijq plitim4 ribojant! reZim4
Kalvarijos vaikq lopielio-darZelio,,Zilvitis*,,EZiukq" grupeje.

2. Nurodau iio isakymo I punkte nurodytu laikotarpiu ikimokyklinio ugdymo grupes ,,
EZiukai" vaikams organizuoti ugdymq nuotoliniu biidu.

3. fpareigoju Iklvarijos vaikq lop5elio-darz,elio ,,Zllvitis" direktoriaus pavaduotoj4
ugdymui, atliekandi4 direlloriaus funkcijas, Janin4 Bukevidieng uZtikrinti ikimokyklinio ugdymo
grupds,,EZiukai" patalpq valym4 ir dezinfekcijq, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijos pateiktomis rekomendacijomis d6l sveikatos prieZiriros istaigq patalpq ir ne
sveikatos prieiitiros istaigq patalpq dezinfekcijos (kai galimas uZteriimas SARS-Cov-2) bei
rekomendacijomis del aplinkos valymo ir dezinfekcijos, esant nepalankiai COVID-I9 ligos
(koronaviruso infekcijos) siruacijai.

4. Nurodau, kad uZ iro isakymo vykdyms atsakinga Kalvarijos vaikq lopielio-darZelio

,,Zilvitis- direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus funkcijas, Janina Bukevidiene.

Sis lsa.kymas per vien4 mdnesi nuo fsigaliojimo dienos gali btrti skundZiamas pasirinktinai
Lietuvos administraciniq gindq komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvds al.36,LT44240
Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administraciniq gindq nagrinejimo tvarkos istatymo
nustaWta tvarka arba Regionq apygardos administracinio te
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