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ĮSAKYMAS
DĖL 2019–2020 M. GRIPO PROFILAKTIKOS IR PRIEŠEPIDEMINIŲ PRIEMONIŲ
PLANO PATVIRTINIMO

2019 m. sausio 22 d. Nr. A-34
Panevėžys
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies
2 punktu, Valstybės valdymo institucijų, įstaigų, savivaldybių ir kitų asmenų pasirengimo gripo
pandemijai planų (priemonių planų) rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-141 „Dėl Valstybės
valdymo institucijų, įstaigų, savivaldybių ir kitų asmenų pasirengimo gripo pandemijai planų
(priemonių planų) rengimo rekomendacijų patvirtinimo“,
t v i r t i n u 2019–2020 m. gripo profilaktikos ir priešepideminių priemonių planą
(pridedama).
Savivaldybės administracijos direktorius

Eugenijus Lunskis

PATVIRTINTA
Panevėžio rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2019 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. A-34
2019–2020 M. GRIPO PROFILAKTIKOS IR PRIEŠEPIDEMINIŲ PRIEMONIŲ PLANAS
Eil. Nr.

Priemonės ar atskirų veiksmų pavadinimas

1

2

1.1.

Atsakingi vykdytojai

3
1. Sergamumo situacijos duomenų rinkimas ir analizė

Atsiskaitymas ir kontrolė

4

5

Registruoti sergančiuosius gripu ir ūminėmis viršutinių
kvėpavimo takų infekcijomis (toliau – ŪVKTI), bei teikti
duomenis Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentui
(toliau – Panevėžio departamentas):
a) kassavaitinė suminių duomenų apie gripą ir ŪVKTI
registracija ir informacijos perdavimas

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos
(pirminio atvejo registracija)

b) kasdienė suminių duomenų apie gripą ir ŪVKTI
Asmens sveikatos priežiūros įstaigos
registracija ir informacijos perdavimas
(pirminio atvejo registracija)
Priemonė taikoma tik išimtinais atvejais Užkrečiamųjų ligų
ir AIDS centrui pateikus okį nurodymą (pvz. pandemijos
metu)
c) duomenų apie dėl gripo hospitalizuotus asmenis teikimas Asmens sveikatos priežiūros įstaigos

1.2.

Vykdymo laikas

d) duomenų apie gripo, sukelto nustatyto paukščių gripo
Asmens sveikatos priežiūros įstaigos
viruso ar naujo gripo viruso potipio bei mirties nuo gripo ar
ŪVKTI atvejus teikimas
Informuoti nustatyta tvarka Užkrečiamųjų ligų ir AIDS
Panevėžio departamentas
centrą apie sergamumą gripu bei ŪVKTI ir kiekvieną
mirties nuo gripo ar ŪVKTI atvejį

Visus metus

Panevėžio departamentas

Esant tokiam
Panevėžio departamentas
nurodymui iš
Sveikatos apsaugos
ministerijos ar jai
pavaldžios kitos
atsakingos
institucijos
Gripo sezono metu Panevėžio departamentas
Visus metus

Panevėžio departamentas

Visus metus

Panevėžio departamentas

1.3.

Analizuoti, vertinti ir prognozuoti sergamumo situaciją

Panevėžio departamentas

Visus metus

Panevėžio departamentas

1.4.

Vykdyti ir koordinuoti gripo epidemiologinę priežiūrą,
paremtą pasirinkta klinikine-virusologine diagnostika

Panevėžiio departamentas, asmens
sveikatos priežiūros įstaigų vadovai

Nuolat

Panevėžio departamentas

2.1.

2.2.

2. Prevencinių ir saugos priemonių planavimas ir vykdymas
Informuoti per masines informacijos priemones gyventojus Panevėžio departamentas
Gripo sezono metu Panevėžio departamentas
apie gripo ir ŪVKTI profilaktiką (ypač skiepus) bei būtiną
ir prieš jį
elgesį gripo epidemijos metu
Skatinti įstaigų vadovus skiepyti rizikos grupių darbuotojus Panevėžio departamentas, Savivaldybės Gripo sezono metu Savivaldybės administracijos
nuo gripo
gydytojas
ir prieš jį
direktorius ar jo pavaduotojas

2.3.

Organizuoti ir vykdyti ir koordinuoti skiepijimą nuo
sezoninio gripo

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos,
Savivaldybė, Panevėžio departamentas

Gripo sezono metu Savivaldybės gydytojas,
Panevėžio departamentas

2.4.

Organizuoti ir vykdyti teritorinių valstybės ir savivaldybės Valstybės ir savivaldybės įstaigų
įstaigų darbuotojų, auklėtinių ir globotinių, priklausančių
vadovai, savivaldybės gydytojas ir
rizikos grupėms, skiepijimą nuo gripo
Socialinės paramos skyrius

2.5.

Skatinti ūkinių ir komercinių įmonių, registruotų rajono
teritorijoje, darbuotuojų skiepijimąsi nuo gripo

2.6.

Kurti laikinus skiepijimo kabinetus rajono asmens sveikatos Savivaldybės gydytojas
priežiūros įstaigose (pandemijos atveju)

Esant pandemijai

2.7.

Parengti ir pateikti tvirtinti masinio skiepijimo organizavimo Savivaldybės gydytojas,
ir vykdymo tvarkos (pandemijos atveju) projektą
Panevėžio departamentas, asmens
sveikatos priežiūros įstaigų vadovai

Skubiai
Savivaldybės administracijos
Esant pandemijos direktorius ar jo pavaduotojas
grėsmei

Gripo sezono metu Savivaldybės administracijos
direktorius ar jo pavaduotojas,
Panevėžio departamentas

Panevėžio departamentas, savivaldybės Gripo sezono metu Savivaldybės administracijos
gydytojas, Žemės ūkio skyrius ir
direktorius ar jo pavaduotojas
seniūnai
Savivaldybės administracijos
direktorius ar jo pavaduotojas

2.8.

Inventorizuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigų poreikį ir Asmens sveikatos priežiūros įstaigų
faktinį apsirūpinimą respiratoriais
vadovai

Nuolat

Savivaldybės gydytojas

3. Medicininės ir socialinės pagalbos susirgusiems asmenims planavimas
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

Nustatyti pirminės medicininės pagalbos karščiuojantiems
perorganizavimo į vizitus namuose tvarką:
a) įrengti pacientų registracijos srautams papildomų telefonų Asmens sveikatos priežiūros įstaigų
numerius
vadovai
b) įdarbinti pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose
papildomus gydytojus vizitams į namus (įskaitant švenčių ir
poilsio dienų poreikį)
c) organizuoti papildomus greitosios medicinos pagalbos
postus dirbti naktimis

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų
vadovai

d) aprūpinti PASP įstaigas ir GMPS papildomu transportu
vizitams į namus

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų
vadovai, Savivaldybės gydytojas

e) organizuoti vienišų asmenų, susirgusių gripu, slaugos
priežiūrą
Spręsti transportavimo klausimus, sunkiomis ūmaus gripo
(1–3 ligos dienomis) formomis susirgusių pacientų
hospitalizavimui, vietos ir tvarkos nustatymui
Nustatyti stacionarinės pagalbos ligoniams su gripo
komplikacijomis tvarką ir vietų skaičių

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų
vadovai
Savivaldybės gydytojas

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų
vadovai

Savivaldybės gydytojas

Organizuoti socialinės pagalbos (maisto, vaistų įsigijimo ir Socialinės paramos skyrius, seniūnai
atgabenimo, pagalbos namuose) suteikimo vienišiems
žmonėms, susirgusiems gripu, tvarkos nustatymą
Nagrinėti ir realizuoti socialinės pagalbos reikalingų
Socialinės paramos skyrius, seniūnai
žmonių, susirgusių gripu, iš atokesnių vietovių laikino
hospitalizavimo slaugos ligoninėse galimybes

Per 2 dienas nuo
epidemijos
pradžios
Per 3 dienas nuo
epidemijos
pradžios
Per 2 dienas nuo
epidemijos
pradžios
Per 2 dienas nuo
epidemijos
pradžios
Pagal reikalą

Savivaldybės gydytojas
Savivaldybės gydytojas
Savivaldybės gydytojas
Savivaldybės administracijos
direktorius ar jo pavaduotojas
Savivaldybės gydytojas

Kasmet, iškilus
Savivaldybės administracijos
epidemijos grėsmei direktorius ar jo pavaduotojas
Per 2 dienas nuo
epidemijos
pradžios

Savivaldybės administracijos
direktorius ar jo pavaduotojas

Kasmet, iškilus
Savivaldybės administracijos
epidemijos grėsmei direktorius ar jo pavaduotojas
Kasmet, iškilus
Savivaldybės administracijos
epidemijos grėsmei direktorius ar jo pavaduotojas

4. Gripo plitimo ribojamosios priemonės
4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

Taikyti gripo ir ŪVKTI profilaktikos priemones vaikų
ugdymo įstaigose, prekybos ir viešojo maitinimo įstaigose,
asmens sveikatos priežiūros įstaigose, transporto įmonėse,
ypač rengiantis žiemos sezonui ir gripo epidemijai
Organizuoti ankstyvą ligonių išaiškinimą vaikų ir jaunuolių
kolektyvuose (lopšeliuose-darželiuose, mokyklose ir pan.)
Užtikrinti higienos režimo reikalavimų vykdymą kino
teatrų, koncertų ir sporto salių bei kitų masinių žmonių
susibūrimo patalpose bei transporto priemonėse
Teikti informaciją savivaldybės gydytojui ir kitoms
suinteresuotoms institucijoms apie sergamumą gripu ir
ŪVKTI, rekomenduojamas gripo profilaktikos ir kontrolės
priemones
Rekomenduoti savivaldybėje skelbti epidemijos pradžią ar
pabaigą, sergamumo gripu ir ŪVKTI rodikliams viršijus
epidemijos slenkstį ar grįžus į įprastą lygį

Panevėžio rajono įstaigos

Nuolat,
ypač epidemijos
metu

Įstaigų vadovai,
Panevėžio departamentas

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos,
visuomenės sveikatos biuras
Panevėžio rajono įstaigos, įmonės

Nuolat

Asmens sveikatos priežiūros
įstaigos
Įstaigų vadovai

Panevėžio departamentas

Panevėžio departamentas

4.6.

Skelbti gripo epidemijos pradžią ir pabaigą, gripo
Savivaldybės gydytojas
epidemijos priemonių pradžią ir pabaigą, informuoti apie tai
visuomenę per masines informacijos priemones

4.7.

Neleisti personalui su susirgimų simptomais dirbti vaikų
ugdymo, asmens sveikatos priežiūros įstaigose

4.8.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos,
vaikų ugdymo, socialinių paslaugų
įstaigų vadovai
Užtikrinti sergančiųjų gripu ir ŪVKTI hospitalizaciją pagal Asmens sveikatos priežiūros įstaigos
klinikines ir epidemines indikacijas

Nuolat,
ypač epidemijos
metu
Gripo sezono metu Panevėžio departamentas
ir prieš jį
Sergamumo
rodikliams
pasiekus epideminį
lygį arba grįžus į
įprastą lygį
Sergamumo
rodikliams
pasiekus epideminį
lygį arba grįžus į
įprastą lygį
Nuolat
Nuolat

Panevėžio departamentas

Savivaldybės administracijos
direktorius ar jo pavaduotojas

Asmens sveikatos priežiūros,
vaikų ugdymo, socialinių
paslaugų įstaigų vadovai
Asmens sveikatos priežiūros
įstaigų vadovai

4.9.

Spręsti užsiėmimo laikino nutraukimo klausimą vaikų
ugdymo įstaigose, esant 30 procentų sergamumui gripu ir
ŪVKTI, arba kai serga 50 procentų vienos klasės vaikų

Švietimo įstaigų vadovai

Sezoninio gripo
sergamumo
pakilimo metu

4.10. Riboti pagal galimybes masinius žmonių susibūrimus,
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
koncertus, renginius mokyklose ir kita
4.11. Dažnai vėdinti patalpas, valyti drėgnu būdu ir naudojant
Švietimo įstaigų vadovai
dezinfekcines priemones bei sudaryti sąlygas ugdymo
įstaigose dažnai plauti rankas (turi būti šilto vandens, muilo
ir vienkartinių rankšluosčių prie kiekvienos kriauklės)
4.12. Nagrinėti ir realizuoti socialinės pagalbos reikalingų
Socialinės paramos skyrius, seniūnai
žmonių, susirgusių gripu, iš atokesnių vietovių laikino
hospitalizavimo slaugos ligoninėse galimybes
5. Gripo pandemijos priemonės
5.1. Sekti PSO ir ES rekomendacijas ir informaciją apie
Panevėžio departamentas
epidemiologinę situaciją pasaulyje ir atitinkamai koreguoti
Gripo profilaktikos, epidemijos ir pandemijos kompleksinių
priemonių plane numatytas priemones
5.2. Pandemijos atveju parengti ir pateikti tvirtinti masinio
Savivaldybės gydytojas, Panevėžio
skiepijimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo
departamentas, asmens sveikatos
projektą
priežiūros įstaigų vadovai

Epidemijos metu

5.3.

Užtikrinti socialinių tarnybų veiklą, esant dideliam
gyventojų sergamumui ir mirtingumui

Esant pandemijai

5.4.

Organizuoti ir koordinuoti skiepijimus pandemine gripo
Panevėžio departamentas, asmens
vakcina, numatant paskiepyti iki 30 proc. gyventojų (rizikos sveikatos priežiūros įstaigų vadovai
grupės, socialinės sferos darbuotojai)
Užtikrinti asmenų hospitalizaciją, įtarus/nustačius
Asmens sveikatos priežiūros įstaigų
pandeminį gripą
vadovai
___________________________

5.5.

Socialinės paramos skyrius

Nuolat

Savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus vedėjas, Savivaldybės
gydytojas
Savivaldybės administracijos
direktorius ar jo pavaduotojas
Savivaldybės administracijos
direktorius ar jo pavaduotojas

Kasmet, iškilus
Savivaldybės administracijos
epidemijos grėsmei direktorius ar jo pavaduotojas
Nuolat

Savivaldybės gydytojas

Esant pandemijos Savivaldybės administracijos
grėsmei
direktorius ar jo pavaduotojas

Savivaldybės administracijos
direktorius ar jo pavaduotojas

Esant pandemijos Savivaldybės administracijos
grėsmei
direktorius ar jo pavaduotojas
Pandemijos metu

Savivaldybės ekstremalių
situacijų komisija

