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ĮSAKYMAS 

DĖL INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANČIO REŽIMO TAIKYMO VILNIAUS  LOPŠELIO-

DARŽELIO „PUŠAITĖ“ GRUPĖSE „ZUIKUČIAI“ IR „SAULUTĖS“ 
 

2022 m. vasario     d.   Nr.        

Vilnius 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės 

įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 1 punktu ir atsižvelgdama į Nacionalinio visuomenės sveikatos 

centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2022 m. vasario 7 d. raštą Nr. (10-13 16.1.17 Mr)2-

9176 „Dėl siūlymo taikyti infekcijų plitimą ribojantį režimą“: 

1. N u r o d a u  Vilniaus  lopšelio-darželio „Pušaitė“ grupėse „Zuikučiai“ ir „Saulutės“ 

nuo 2022 m. vasario 8 d. iki vasario 14 d. ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu. 

2. Į p a r e i g o j u  Vilniaus  lopšelio-darželio „Pušaitė“ direktorę Daivą Skarulskienę 

užtikrinti šio įsakymo 1 punkto vykdymą. 

 

 

 

Administracijos direktorė Lina Koriznienė 
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