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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies

2 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu

Nr. V-3006 „Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso

infekcijos) vakcina prioritetinės gyventojų grupės patvirtinimo“ (2021 m. sausio 5 d. įsakymo

Nr. V-8 nauja redakcija), Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19

ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-2997 „Dėl

gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso

infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m.

sausio 11 d. sprendimu Nr. V-60 „Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19

ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina kontrolės“ bei siekdamas užtikrinti skiepijimo valstybės

biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina tinkamą

organizavimą ir kontrolę:

1. T v i r t i n u Neringos savivaldybės gyventojų skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso

infekcijos) vakcina planą (toliau – Planas) (pridedama).

2. N u r o d a u, kad Planas turi būti nuolat atnaujinamas pagal naujausius duomenis.

3. P a v e d u   įsakymo kontrolės vykdymą sau.

Skelbti šį įsakymą Neringos interneto svetainėje www.neringa.lt.

Administracijos direktorius                          Egidijus Šakalys

Jovita Beržinė

2021-01-19

Elektroninio dokumento nuorašas
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PATVIRTINTA

Neringos savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2021 m. sausio      d. 

įsakymu V13-

NERINGOS SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ SKIEPIJIMO COVID-19 LIGOS

(KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VAKCINA PLANAS

1. Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 11 d. įsakymu

Nr. V13-608 „Dėl pasirengimo vakcinacijos COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina“

koordinatoriumi paskirtas Neringos savivaldybės administracijos savivaldybės gydytojas (vyr.

specialistas) (toliau – savivaldybės gydytojas), organizuojančia įstaiga – Viešoji įstaiga Neringos

pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – VšĮ Neringos PSPC).

2. Visų Neringos savivaldybės teritorijoje veikiančių įstaigų ir įmonių, nepaisant jų

pavaldumo, kurių darbuotojai patenka į Sveikatos apsaugos ministro 2021 m. sausio 5 d. įsakymu

Nr. V-8 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo

Nr. V-3006 „Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso

infekcijos) vakcina prioritetinės gyventojų grupės patvirtinimo“ pakeitimo“ (su visomis esamomis ir

būsimomis redakcijomis) patvirtintas prioritetines gyventojų grupes, vadovai turi sudaryti sąrašus

pagal nurodytus prioritetus ir rezervinius sąrašus, laikantis nurodytų prioritetinių grupių eiliškumo ir

juos patvirtinti. 

3. Įstaigos ir įmonės, sudariusios ir patvirtinusios sąrašus, siunčia juos vakcinaciją

organizuojančiai įstaigai VšĮ Neringos PSPC el. paštu info@neringospspc.lt. Sąrašuose turi būti

nurodoma: skiepijamo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, prioritetinė grupė, priskyrimą

prioritetinei grupei pagrindžiančios aplinkybės (pareigos, rizikos veiksniai, ligos istorijos ar pan.).

4. Sudaryti sąrašai saugomi 12 mėn.

5. Įstaigų / įmonių vadovai atsako už sąraše pateiktų duomenų teisingumą ir teisėtumą, jog

jame yra įtraukti visi tikslinei grupei priklausantys asmenys / darbuotojai, kurie nesant

kontraindikacijų, turi būti skiepijami COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pirmiausiai.

6. Savivaldybės gydytojas kartu su vakcinaciją organizuojančia įstaiga VšĮ Neringos PSPC

sudaro skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina eigos planą, bendrą sąrašą,

kuris gali būti papildomas ir atnaujinamas.

7. VšĮ Neringos PSPC vadovas savo įsakymu patvirtina sudarytą galutinį sąrašą, atsako už

jo teisingumą ir teisėtumą bei, prieš pradedant vakcinacijos procesą, teikia jį Neringos savivaldybės

administracijos direktoriui kontrolei

_________________
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