
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS 
DĖL PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS GRIPO IR ŪMINIŲ VIRŠUTINIŲ

KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJŲ PREVENCIJOS IR KONTROLĖS PRIEMONIŲ PLANO
PATVIRTINIMO IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2009 M.

LAPKRIČIO 18 D. ĮSAKYMO NR. A-1131 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

      Nr.      
Panevėžys

Vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir

kontrolės  įstatymo  22  straipsnio  2  dalimi,  25  straipsnio  3  dalimi,  Gripo  ir  ūminių  viršutinių

kvėpavimo  takų  infekcijų  epidemiologinės  priežiūros  taisyklėmis,  patvirtintomis  Lietuvos

Respublikos sveikatos  apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d.  įsakymu Nr.  V-58, Visuomenės

sveikatos  specialiąja  programa (16),  patvirtinta  Panevėžio miesto savivaldybės  tarybos 2020 m.

vasario 20 d. sprendimu Nr. 1-43:

1. T v i r t i n u Panevėžio miesto savivaldybės gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo

takų infekcijų prevencijos ir kontrolės priemonių planą (pridedama). 

2. P r  i p a ž į  s t  u netekusiu galios Panevėžio miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2009 m. lapkričio 18 d. įsakymą Nr. A-1131 „Dėl gripo profilaktinių kompleksinių

priemonių plano patvirtinimo“.

Šis įsakymas per vieną mėnesį  gali  būti  apskundžiamas  Lietuvos administracinių  ginčų

komisijos  Panevėžio  apygardos  skyriui  (Respublikos  g.  62,  35158  Panevėžys)  Lietuvos

Respublikos  ikiteisminio  administracinių  ginčų  nagrinėjimo  tvarkos  įstatymo  nustatyta  tvarka,

Regionų  apygardos  administracinio  teismo  Panevėžio  rūmams  (Respublikos  g.  62,  35158

Panevėžys)  Lietuvos  Respublikos  administracinių  bylų  teisenos  įstatymo  nustatyta  tvarka.  Per

vienerius metus gali būti apskundžiamas dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo

Lietuvos  Respublikos  Seimo  kontrolieriams  (Gedimino  pr.  56,  01110  Vilnius)  Lietuvos

Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius   Tomas Jukna

Elektroninio dokumento nuorašas
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PATVIRTINTA
Panevėžio  miesto  savivaldybės
administracijos direktoriaus      
                           įsakymu Nr. 

    
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS GRIPO IR ŪMINIŲ VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO

TAKŲ INFEKCIJŲ PREVENCIJOS IR KONTROLĖS PRIEMONIŲ PLANAS

Eil.
Nr.

Priemonių pavadinimas Vykdymo
terminas

Vykdytojas

1 2 3 4
1. REGISTRAVIMAS, INFORMACIJOS TEIKIMAS, SERGAMUMO ANALIZĖ

1.1. Vykdyti asmenų, susirgusių gripu ir ūminėmis
viršutinių  kvėpavimo  takų  infekcijomis
(toliau – ŪVKTI), registraciją ir apskaitą.

Nuolat Panevėžio mieste 
veikiančios asmens
sveikatos 
priežiūros įstaigos 
(toliau – ASPĮ)

1.2. Teikti  informaciją  Nacionalinio  visuomenės
sveikatos  centro  prie  Sveikatos  apsaugos
ministerijos  Panevėžio  departamentui  (toliau
–  NVSC  Panevėžio  departamentas)  apie
registruotus  gripo  ir  ŪVKTI  atvejus  pagal
patvirtintas statistines ataskaitos formas.

Kiekvieną
pirmadienį iki 10
val. (už praėjusią

savaitę)

ASPĮ 

1.3. Teikti  duomenis  NVSC  Panevėžio
departamentui  apie  dėl  gripo hospitalizuotus
asmenis el. paštu arba faksu.

Gripo sezono metu
– kiekvieną

pirmadienį iki 10
val. (nuo 40-osios
kalendorinės metų

savaitės iki 20-
osios kitų metų
kalendorinės

savaitės)

ASPĮ

1.4. Informuoti  NVSC  Panevėžio  departamentą
apie  kiekvieną  nustatytą  ar  įtariamą  mirties
nuo gripo ar ŪVKTI atvejį. 

Nuolat ASPĮ 

1.5. Informuoti Nacionalinę visuomenės sveikatos
priežiūros laboratoriją (toliau – NVSPL) apie
kiekvieną  ASPĮ  laboratorijoje  patvirtintą
gripo  atvejį  nurodant  virusologinio  tyrimo
datą ir metodą, nustatyto viruso tipą, paciento
amžių, lytį, gyvenamąją vietą, susirgimo datą,
pagrindinius  klinikinius  simptomus,
informaciją  apie  skiepijimą  nuo  gripo  ir
antivirusinių  vaistų  vartojimą.  Pirminiai
ėminiai  siunčiami viruso padermėms saugoti
ir sekoms nustatyti.

Laboratoriškai
patvirtinus gripo

atvejį

ASPĮ, 
NVSPL

1.6. Paimti  ėminius  asmenims,  gydomiems
intensyviosios  terapijos  skyriuose,  kuriems
įtariamas  gripas  ir  (ar)  jo  sukeltos
komplikacijos,  taip  pat  ėminius  mirties  dėl
įtariamo gripo ir (ar) jo sukeltų komplikacijų

Įtarus gripą
pacientui

ASPĮ, NVSPL 
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atvejais  ir  siųsti  į  NVSPL  gripo
virusologiniams tyrimams atlikti.

1.7. Vykdyti  sergamumo  gripu  ir  ŪVKTI
stebėseną.  Įvertinti  sergamumo  gripu  ir
ŪVKTI intensyvumą, dinamiką. Sergamumui
pasiekus epideminį lygį arba grįžus į įprastą
lygį,  informuoti Panevėžio  miesto
savivaldybės administraciją (toliau – PMSA)
ir  rekomenduoti  skelbti  gripo  epidemijos
pradžią arba pabaigą.

Pasiekus epideminį
sergamumo gripu

ir ŪVKTI lygį

NVSC Panevėžio 
departamentas

1.8. Teikti informaciją Užkrečiamųjų ligų ir AIDS
centrui (toliau – ULAC):
-  apibendrintus  savaitės  duomenis  apie
registruotus  gripo  ir  ŪVKTI  atvejus  bei
duomenis  apie  dėl  gripo  hospitalizuotus
asmenis;
-  savivaldybės  administracinėje  teritorijoje
sergamumui  gripu  ir  ŪVKTI  pasiekus
epideminį lygį ir grįžus į įprastą lygį; 
- apie kiekvieną mirties nuo gripo ar ŪVKTI
atvejį;
-  apie  kiekvieną  ASPĮ  laboratorijoje
patvirtintą  sezoninio  gripo  ir  gripo,  sukelto
naujojo gripo viruso potipio, atvejį.

Kiekvieną
pirmadienį iki 12

val.

NVSC Panevėžio 
departamentas

1.9. Gripo  sezono  metu  žiniasklaidai,
suinteresuotoms  institucijoms  teikti
informaciją  apie  epidemiologinę  gripo  ir
ŪVKTI  situaciją,  rekomenduoti  gripo
profilaktikos ir kontrolės priemones. 

NVSC Panevėžio 
departamentas, 
PMSA Socialinių 
reikalų skyriaus 
Sveikatos poskyrio
vedėjas, Panevėžio
miesto 
savivaldybės 
visuomenės 
sveikatos biuras 
(toliau – VSB)

2. SEZONINIO GRIPO PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS PRIEMONĖS
NEEPIDEMINIU LAIKOTARPIU

2.1. Apsirūpinti sezoninio gripo vakcina.  Vykdyti
rizikos  grupių  (slaugos  ir  palaikomojo
gydymo  ligoninių  arba  skyrių  pacientų  ir
socialinės globos įstaigų gyventojų; vyresnių
nei 65 metų amžiaus asmenų; suaugusiųjų ir
vaikų, sergančių lėtinėmis ligomis; sveikatos
priežiūros  įstaigų  darbuotojų;  nėščiųjų)
asmenų  skiepijimą  sezonine  gripo  vakcina,
finansuojama valstybės biudžeto lėšomis.

Kasmet
(rugsėjo–gruodžio

mėn.)

ASPĮ

2.2. Registruoti  ir  perduoti  informaciją  apie
galimas  nepageidaujamas  reakcijas  į  gripo
vakciną.   Vykdant  skiepijimus  nuo  gripo,
laikytis imunoprofilaktikos taisyklių.

Kasmet
(rugsėjo–gruodžio

mėn.)

ASPĮ

2.3. Vykdyti  asmenų, kurie skiepijami  darbdavio
lėšomis, sezoninę vakcinaciją nuo gripo.

Kasmet
(spalio–lapkričio

Įmonių ir įstaigų 
vadovai, ASPĮ
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mėn.)
2.4. Teikti  ataskaitas  NVSC  Panevėžio

departamentui apie rizikos grupių skiepijimą
nemokama  sezonine  gripo  vakcina  ir  apie
skiepijimus  komercine  sezoninio  gripo
vakcina.

Už praėjusį mėnesį
iki kito mėnesio 5
d. (rugsėjo–kovo

mėn.)

ASPĮ, licencijuotų 
šiai veiklai įmonių 
vadovai

2.5 Teikti  ataskaitas  ULAC  apie  rizikos  grupių
skiepijimą nemokama sezonine gripo vakcina
ir apie skiepijimus komercine sezoninio gripo
vakcina.

Už praėjusį mėnesį
iki kito mėnesio 10
d. (rugsėjo–kovo

mėn.)

NVSC Panevėžio 
departamentas

2.6. Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų
darbuotojų  aprūpinimą  būtinosiomis
kvėpavimo  takų  asmens  apsaugos  ir  rankų
higienos priežiūros priemonėmis.

Nuolat ASPĮ 

2.7. Pasiruošti  didesniam  sergančiųjų  gripu
priėmimui:
- numatyti  papildomą  registratūros

darbuotojų skaičių;
-  skirti  daugiau  telefonų  iškvietimams  į

namus priimti;
- numatyti  papildomas  medikų  brigadas

ligoniams  aptarnauti  namuose,  aprūpinant
juos  transportu  ir  asmens  apsaugos
priemonėmis.

Kasmet
(geriausia rugsėjo–

spalio mėn.)

ASPĮ

2.8. Bendrojo  ugdymo  mokykloje  (toliau  –
Mokykla)  spręsti  užsiėmimų  nutraukimo
klausimą, jei jos dėl gripo ir ŪVKTI nelanko
daugiau  kaip  50  proc.  mokinių. Priimtą
sprendimą  derinti  su  PMSA  ir  NVSC
Panevėžio departamentu. 

Sergamumo gripu
ir ŪVKTI pakilimo

laikotarpiu
neskelbiant gripo

epidemijos

Mokyklų vadovai, 
PMSA

2.9. Teikti informaciją PMSA Švietimo skyriui ir
VSB  apie  Mokyklose  nutrauktų  klasių
ugdymo  veiklą  dėl  aukšto  mokinių
sergamumo gripu ir ŪVKTI.

Sergamumo gripu
ir ŪVKTI pakilimo

laikotarpiu

Mokyklų vadovai, 
jų įgalioti asmenys

3. SEZONINIO GRIPO PLITIMĄ RIBOJANČIOS PRIEMONĖS EPIDEMINIO
SERGAMUMO LAIKOTARPIU

3.1. Sergamumo  gripu  ir  ŪVKTI  rodikliams
pasiekus  epideminį  lygį  savivaldybės
administracinėje  teritorijoje,  NVSC
Panevėžio  departamento  siūlymu,  skelbti
gripo epidemijos pradžią.

Pasiekus epideminį
sergamumo gripu

ir ŪVKTI lygį

PMSA

3.2. Pradėti  ligonių  aptarnavimą  taikant  šiame
plane (2.7 papunktyje) nurodytas priemones. 
Organizuoti ir atlikti papildomas prevencines
priemones:
Ambulatorinėse  sveikatos  priežiūros
įstaigose:
- pertvarkyti besikreipiančių ligonių srautus ir
karščiuojančius  ligonius  priiminėti  atskirai
nuo kitų ligonių;
-  prireikus  įstaigos  darbą  organizuoti

Epideminio
sergamumo gripu

ir ŪVKTI
laikotarpiu

ASPĮ, socialinės 
globos ir kitų 
įstaigų, kur gydomi
ar slaugomi rizikos
grupių asmenys, 
Mokyklų vadovai.



5

savaitgaliais,  švenčių  dienomis,  pagal
galimybes pailginti darbo valandas;
-  paskelbti  informaciją  apie  įstaigos  darbo
tvarką įstaigos skelbimų lentoje;
-  ligonius,  sergančius  sunkiomis  gripo
formomis ar komplikacijomis, siųsti gydytis į
stacionarus;
-  taikyti  ankstyvos  ligos  išaiškinimo
diagnostikos algoritmus;
-  pakeisti  priėmimus  ASPĮ  vizitais  į  namus
pas karščiuojančius ligonius.
Stacionarinėse  sveikatos  priežiūros
įstaigose:
- nutraukti ligonių lankymą ligoninėje;
-  riboti  planines  operacijas  ir  planine tvarka
hospitalizuojamų ligonių skaičių;
- numatyti karantino taikymo tvarką;
-  numatyti  gripu  sergančių  ligonių
hospitalizacijai izoliacines palatas; 
-  numatyti  priemones  ir  paskirti  atsakingus
asmenis, kad būtų užtikrinta, jog darbuotojai,
kurie  kontaktuoja  su  sergančiais  gripu
pacientais, dėvėtų apsaugos priemones (veido
kaukes,  medicininę  aprangą)  ir  laikytųsi
higienos rekomendacijų;
-  paskirti  asmenis,  atsakingus  už
perorganizavimo  darbus,  perorganizavimo
tvarkos  ir  procedūrų  aprašų  projektų
parengimą.
ASPĮ, socialinės  globos ir kitose įstaigose,
kur yra gydomi ar slaugomi rizikos grupių
asmenys:
-  gripu  sergantiems  pacientams  (ypač
kūdikiams  ir  vaikams)  pirmąją  ligos  savaitę
(ypač  pirmosioms  5  dienoms)  skirti  atskirą
palatą (patalpą);
-  užtikrinti,  kad  įstaigos  darbuotojai,  kurie
kontaktuoja  su  sergančiais  gripu  pacientais,
dėvėtų  apsaugos  priemones  (veido  kaukes,
medicininę  aprangą)  ir  laikytųsi  higienos
rekomendacijų;
-  numatyti  priemones,  užtikrinančias  globos
įstaigų pacientų, sergančių sunkiomis gripo ir
ŪVKTI  formomis,  hospitalizaciją  remiantis
nustatytais kriterijais;
-  įstaigos  darbuotojams,  kuriems  pasireiškia
gripo  arba  ŪVKTI  simptomai,  laikinai
nekontaktuoti  su  pacientais  ar  įstaigos
globotiniais;
-  globotinius  aptarnaujančiam  personalui
uždrausti dirbti turint peršalimo simptomų;
-  asmenims,  kuriems  pasireiškia  gripo  arba
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ŪVKTI  simptomai,  atidėti  hospitalizuotų  ir
globos  namuose  gyvenančių  asmenų
lankymus;
-  užtikrinti  higienos  režimo  reikalavimų
vykdymą globos įstaigose.
Švietimo įstaigose:
-  įpareigoti  ikimokyklinių  ugdymo  įstaigų,
Mokyklų  atsakingus  asmenis  reguliariai
vėdinti patalpas, ugdymui skirtas patalpas kuo
dažniau  valyti  drėgnu  būdu,  reikalui  esant
naudoti dezinfekcines medžiagas;
- paskirti asmenims, Mokyklose atsakingiems
už dėl ligos neatvykusių į kolektyvus vaikų ir
darbuotojų apskaitą, teikti informaciją PMSA
Švietimo skyriui kasdien iki 10 val.;
- vaikus aptarnaujančiam personalui uždrausti
dirbti turint peršalimo ligos simptomų;
-  užtikrinti,  kad  vaikai  su  peršalimo  ligos
simptomais  kuo  greičiau  būtų  izoliuoti,  o
sergantys – nepriimami į švietimo įstaigą.

3.3. Spręsti  užsiėmimų  nutraukimo klausimą,  jei
kolektyve  serga  ir  Mokyklos  dėl  gripo  ir
ŪVKTI nelanko daugiau nei 20 proc. vaikų.
Apie  priimtą  sprendimą  informuoti  PMSA
Švietimo skyrių. 

Epideminio
sergamumo gripu

ir ŪVKTI
laikotarpiu

Mokyklų vadovai

3.4. Teikti  informaciją  NVSC  Panevėžio
departamentui ir VSB apie Panevėžio miesto
švietimo  įstaigas,  kuriose  dėl  aukšto  vaikų
sergamumo gripu ir ŪVKTI laikinai apribota /
sustabdyta ugdymo veikla.

Epideminio
sergamumo gripu

ir ŪVKTI
laikotarpiu

kasdien iki 12 val.

PMSA Švietimo 
skyrius

3.5. Rekomenduojama  riboti  suplanuotus  ir
planuojamus masinius renginius. 

Atsižvelgus į
epideminio

sergamumo gripu
ir ŪVKTI

intensyvumą

PMSA, įmonių, 
įstaigų, 
organizacijų 
vadovai, renginių 
organizavimo 
lauke komisija 

3.6. Savivaldybės  administracinėje  teritorijoje
sergamumo gripu ir ŪVKTI rodikliams grįžus
į įprastą lygį, NVSC Panevėžio departamento
siūlymu, skelbti gripo epidemijos pabaigą.

Sergamumui gripu
ir ŪVKTI grįžus į

įprastą lygį

PMSA 
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