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P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimą Nr. V-387
„Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos
Respublikos teritorijoje“ ir 1.3.5 papunktį išdėstau taip:
„1.3.5. Planiniai skiepijimai vykdomi, numatant pacientų srautų valdymą.
Atsižvelgiant į tai, kad profilaktinių skiepijimų atidėjimas ar pertrūkiai, sukelia
užkrečiamųjų ligų protrūkius, o laiku nepaskiepytiems asmenims gresia užkrečiamųjų ligų
komplikacijos ir mirtys, planiniai skiepijimai nei karantino, nei valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos laikotarpiu nėra atidedami ir privalo būti atliekami asmens sveikatos priežiūros
įstaigose.
Asmens sveikatos priežiūros įstaigose atliekami skiepijimai pagal Lietuvos
Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių, suaugusiųjų skiepijimai pagal
Nacionalinę imunoprofilaktikos 2019-2023 metų programą, rekomenduojami skiepijimai
(pavyzdžiui, skiepijimai nuo erkinio encefalito), išlaikant skiepijimo schemas.
Apie skiepijimus pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių kalendorių
(skiepijimų laiką) asmens sveikatos priežiūros įstaigos vaikų tėvus (įgaliotus atstovus pagal
įstatymą) turi informuoti iš anksto nuotoliniu būdu.
Suaugę asmenys dėl planinių skiepų su asmens sveikatos priežiūros įstaiga turi
susisiekti nuotoliniu būdu.
Jei asmens sveikatos priežiūros įstaigai nuotoliniu būdu informuojant ar paskambinus
asmeniui nustatoma, kad vaikai ar suaugusieji, kuriems reikia atlikti planinius skiepus, buvo
išvykę į užsienį 14 kalendorinių dienų laikotarpyje ar turėjo sąlytį su įtariamu, ar sergančiu
COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ar yra įtariami, ar serga COVID-19 liga (koronaviruso
infekcija), skiepai atidedami.
Planinių skiepijimų atlikimui paskiriamas atskiras laikas (diena, valandos) ir atskiros
patalpos, užtikrinant, kad nesikryžiuotų pacientų, atvykstančių planiniams skiepijimams, ir kitų
pacientų srautai.
Asmens sveikatos priežiūros įstaigos aprūpina skiepijimus atliekančius specialistus
higienos ir (ar) asmens apsaugos priemonėmis, užtikrinančiomis Infekcijų kontrolės
reikalavimus.
Imunoprofilaktikos kontrolę ir karantino režimo sąlygų laikymosi kontrolę atlieka
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos.“

Sveikatos apsaugos ministras - valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas

Aurelijus Veryga

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 188603472,
Vilniaus g. 33, Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS
MINISTRO–VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS
SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M.
KOVO 16 D. SPRENDIMO NR. V-387 „DĖL SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ DARBO ORGANIZAVIMO
PASKELBUS KARANTINĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS
TERITORIJOJE“ PAKEITIMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2020-03-20 Nr. V-476

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Vizavimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

PAULIUS GURSKIS, Patarėjas, Dokumentų valdymo ir asmenų
priėmimo skyrius

Sertifikatas išduotas

PAULIUS GURSKIS, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerija LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-03-20 20:23:04

Parašo formatas

XAdES-X-L

Laiko žymoje nurodytas laikas

2020-03-20 20:32:42

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2019-06-17 - 2022-06-16

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Aurelijus Veryga, Ministras

Sertifikatas išduotas

AURELIJUS VERYGA, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerija LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-03-20 20:55:29

Parašo formatas

XAdES-X-L

Laiko žymoje nurodytas laikas

2020-03-20 20:55:59

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2018-09-26 - 2021-09-25

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

-

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

-

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis Signa 2010 (1.2.0.v20180724-8294)
dokumentas, pavadinimas
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Metadata entry &quot;Reception date&quot; must be specified
Metadata entry &quot;Registration No. of the reception&quot;
must be specified
Metadata entry &quot;Receiver&quot; must be specified
Metadata entry &quot;Index of the case (volume) the document is
assigned to&quot; must be specified
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-03-22)

Paieškos nuoroda

https://www.etar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1cc2aff16ad911eaa38ed97
835ec4df6

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2020-03-22 01:26:16 TAIS

