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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies  

2  punktu,  Lietuvos  Respublikos  civilinės  saugos  įstatymo  14  straipsnio  16  punktu,  Lietuvos

Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro-Valstybės  lygio  ekstremaliosios  situacijos  valstybės

operacijų vadovo 2020 m. kovo 4 d. sprendimu Nr. V-285 „Dėl gripo epidemijos savivaldybėse

skelbimo, kaip COVID-19 plitimo prevencijos“:

1. S k e l b i u gripo epidemiją Panevėžio mieste nuo 2020 m. kovo 6 d.

2. R e k o m e  n d u o j  u  vykdyti  Panevėžio  miesto  savivaldybės  gripo  ir  ūminių

viršutinių kvėpavimo takų infekcijų prevencijos ir kontrolės priemonių plane numatytas priemones

epidemijos metu.

Administracijos direktorius   Tomas Jukna
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