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DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) KONTROLĖS PRIEMONIŲ 
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE ORGANIZAVIMO

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau –
NVSC)  Klaipėdos  departamentas  informuoja  apie  nepalankią  epidemiologinę  COVID-19  ligos
(koronaviruso infekcijos) situaciją Klaipėdos mieste:

 šiuo metu ženkliai padidėjo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) sergamumas
(per  savaitę  nuo  20,7  iki  53,5  atvejų  100  tūkst.  gyventojų)  ir  nustatyta  didelė naujų  atvejų,
nesusijusių su lokalizuotais ir valdomais ligos protrūkiais ir įvežtiniais atvejais, dalis – 31,25 proc.;

 daugiausiai  COVID-19  ligos  (koronaviruso  infekcijos)  protrūkių  užregistruota
švietimo sektoriuje: Klaipėdos Vydūno gimnazijoje – 6 atvejai (pirmasis susirgimas 2020-10-01,
šiuo  metu  paskutinis  2020-10-14;  vienas  antrinis  atvejis),  Klaipėdos  Ernesto  Galvanausko
profesinio mokymo centre – 7 atvejai (pirmasis susirgimas 2020-10-11, šiuo metu paskutinis atvejis
2020-10-18), Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje – 5 atvejai (pirmasis susirgimas 2020-10-
08, šiuo metu paskutinis atvejis 2020-10-18), Klaipėdos valstybinėje kolegijoje – 4 atvejai (pirmasis
susirgimas 2020-10-12, šiuo metu paskutinis atvejis 2020-10-18). Taip pat registruojami pavieniai
atvejai Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir mokyklose;

 įtrauktas ir sveikatos priežiūros sektorius: VšĮ Klaipėdos respublikinėje ligoninėje –
12 atvejų (pirmasis susirgimas 2020-10-07, šiuo metu paskutinis atvejis 2020-10-14);

 plinta protrūkiai šeimose ir įmonėse.
Informuojame,  kad  NVSC  specialistai,  atlikdami  atvejų  epidemiologinę  diagnostiką,

identifikavo rizikas, kurios sudaro prielaidas plisti COVID-19 ligai: 
1)  neužtikrinamas  ugdymo  įstaigų  darbuotojų  srautų  valdymas  ir  kontaktų  mažinimas

(vyksta  kolektyvų  renginiai  darbo  ir  poilsio  dienomis;  kavos  pertraukėlės;  bendros  pietų  ir  kt.
pertraukos; gyvai organizuojami posėdžiai, pasitarimai; vyksta darbuotojų judėjimas ir kontaktai su
kitos pamainos/grupės darbuotojais, ir kt.);

2) ugdymo įstaigų darbuotojų darbas/veiklos keliose įstaigose;
3) neužtikrinamas mokinių srautų atskyrimas, neformalaus ugdymo veiklos vyksta kelių

skirtingų klasių mokiniams ar kelių skirtingų mokyklų mokiniams; 
4) ugdymo įstaigose organizuojami renginiai uždarose patalpose, išvykos bei ekskursijos;
5) netinkamas asmeninių apsaugos priemonių dėvėjimas, atstumų nesilaikymas;
Siekdami išvengti tolesnio COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo Klaipėdos

miesto savivaldybės teritorijoje, rekomenduojame:
1. Uždrausti  kolektyvų  renginius  ir  kitus  nebūtinus  darbuotojų  susibūrimus  visose

valstybės  ir  savivaldybių  institucijose,  įstaigose,  ypač  švietimo,  asmens  sveikatos  priežiūros,
socialinės  globos  ir  slaugos  įstaigose,  valstybės  ir  savivaldybių  valdomose  įmonėse,  privačiose
įmonėse, veikiančiose Klaipėdos m. sav. teritorijoje.
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2. Visose įstaigose ir įmonėse darbuotojų posėdžiai, pasitarimai turi būti organizuojami
nuotoliniu būdu, jeigu nėra galimybės organizuoti nuotoliniu būdu, turi būti griežtai laikomasi visų
būtinų COVID-19 ligos prevencijos priemonių, nustatytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės vadovo sprendimuose.

3. Valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose
įmonėse  darbas  organizuojamas  ir  klientai  aptarnaujami  nuotoliniu  būdu,  išskyrus  atvejus,  kai
būtina  atitinkamas  funkcijas  atlikti  darbo  vietoje.  Privaloma  užtikrinti  būtinųjų  neatidėliotinų
funkcijų atlikimą. Privačiajam sektoriui rekomenduojama dirbti tokia pat darbo organizavimo forma
kaip ir viešajame sektoriuje, vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės
lygio ekstremaliosios situacijos valstybės vadovo sprendimuose pagal veiklos sektorius nustatytų
būtinų prevencinių priemonių taikymą.

4. Rekomenduoti  pirminės  asmens  sveikatos  priežiūros  paslaugas  teikiančių  įstaigų
gydytojus atsakingiau diagnozuoti susirgimus, visiems pacientams su COVID-19 ligos simptomais
paskiriant PGR molekulinį tyrimą.

5. Uždrausti  ligonių  /  globojamų  asmenų  lankymus  stacionarias  sveikatos  priežiūros
paslaugas teikiančiose bei socialinės ir globos įstaigose, leidžiant lankymus tenkinant mirštančiojo
asmens poreikius ar kitais svarbiais atvejais įstaigos vadovui priėmus sprendimus.

6. Rekomenduoti  kultūros  įstaigų,  kuriose  veikia  būreliai,  klubai,  studijos,  meno
kolektyvai, užsiėmimus ir meninį ugdymą vykdyti nuotoliniu būdu.

7. Visomis  informavimo  priemonėmis  raginti  gyventojus  laikytis  visų  įmanomų
saugumo priemonių,  susijusių  su  COVID-19 ligos  plitimo  prevencija  (vengti  tiesioginio  fizinio
kontakto,  nesiburti  į  grupes,  bendrauti  tik  šeimose,  atidėti  asmenines  šventes,  užtikrinti  kaukių
dėvėjimą,  laikytis  ne  mažesnio  kaip  2  metrų  atstumo  tarp  asmenų  ar  asmenų  grupių,  laikytis
tinkamos rankų higienos, kosėjimo / čiaudėjimo etiketo, tinkamai valyti aplinką ir pan.).

Prašome  ribojimus  dėl  COVID-19  ligos  (koronaviruso  infekcijos)  būtinų  profilaktikos
priemonių  taikymo  nustatyti  tol,  kol  savivaldybėje  stebimas  COVID-19  ligos  (koronaviruso
infekcijos) atvejų skaičiaus augimas, bet ne trumpiau nei 14 dienų.

Dėkojame už bendradarbiavimą.

Klaipėdos departamento direktorius             Raimundas Grigaliūnas
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