
KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL SEROLOGINIŲ TESTŲ ATLIKIMO KLAIPĖDOS RAJONE

2021 m. kovo       d. Nr. AV-

Gargždai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 3

punktais ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos

valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl Covid-19 ligos

(koronaviruso infekcijos) organizavimo“ (2021 m. vasario 25 d. Nr. V-384 redakcija) 10 punktu:

1. S k i r i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios

situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl

Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ (2021 m. vasario 25 d. Nr. V-384 redakcija) 6.1.1

papunktyje nurodytų asmenų serologinių testų atlikimui šias įstaigas:

1.1. Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras, Tilto g. 2,

Gargždai;

1.2. Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras, Klaipėdos

g. 14, Priekulė;

1.3. Klaipėdos rajono savivaldybės Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, Klaipėdos g. 19,

Plikių miestelis.;

1.4. UAB Dituvos ambulatorija, Nidos g. 19, Derceklių k.

2. P a v e d u šio įsakymo 1. punkte nurodytų pirminių sveikatos priežiūros centrų vadovams

vykdyti norinčių išsitirti asmenų tyrimus ir užtikrinti, kad tyrimo užsakymas ir atsakymas būtų pateiktas į

Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą.

3. S k i r i u už serologinių testų atlikimo koordinavimą atsakingu mobilaus punkto koordinatorių

– VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninės vyriausiosios gydytojos pavaduotoją medicinai

Ireną Stalmokienę.

4. N u s t a t a u, kad paskirtų įstaigų vadovų rašytiniu prašymu darbui su serologiniais testais

gali būti pasitelkiami Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro ir Klaipėdos rajono

asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas,

nepriklausomai nuo jų pavaldumo ir nuosavybės formos, sveikatos priežiūros specialistai, proporcingai

prisirašiusiųjų prie įstaigų gyventojų skaičiui.

5. P a v e d u šio įsakymo kontrolę Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Kultūros,

sveikatos ir socialinės politikos skyriui.

6. Laikau netekusiu galios Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m.

vasario 2 d. įsakymą Nr. AV-240 „Dėl greitųjų testų atlikimo punkto Klaipėdos rajone“.

          7. Šį įsakymą skelbti Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Direktorius                                                                                                             Artūras Bogdanovas
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