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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152,
Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 2.5 papunkčiu ir Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2022 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V-376 „Dėl Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių
COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso
infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar
savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“:
1. P a k e i č i u Vilniaus pataisos namų direktoriaus 2022 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 3-45
„Dėl priemonių, kuriomis įgyvendinama ir užtikrinama sklandi Vilniaus pataisos namų veikla
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Priemonių, kuriomis
įgyvendinama ir užtikrinama sklandi Vilniaus pataisos namų veikla valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos metu, sąrašą:
1.1. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:
„13. Grįžusiems iš užsienio šalių darbuotojams izoliacija taikoma vadovaujantis Asmenų,
sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga
(koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje
vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 352, aktualios redakcijos
nuostatomis. Darbuotojas informuoja savo tiesioginį vadovą apie izoliavimosi poreikį ir trukmę.“
1.2. Pripažįstu netekusiu galios 14 punktą.
2. P a v e d u:
2.1. Veiklos organizavimo skyriui dokumentų valdymo sistemos priemonėmis su įsakymu
supažindinti Vilniaus pataisos namų direktoriaus pavaduotojus, patarėją ir struktūrinių padalinių
vadovus.
2.2. Struktūrinių padalinių vadovams su įsakymu supažindinti pavaldžius darbuotojus.
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