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Savivaldybiq adminishacij oms

DEL UGDYMo PRoCEso IR DARBo oRGANIZAVIMO ASMENIMS, KURIE LANKESI
KINIJOJE IR SIAURfJIS ITALIJOJE
Sveikatos apsaugos ministerija, atsiZvelgdamai Europos ligq prevencijos ir kontroles centro
(toliau ECDC) stcltUiama informaCijq, informuoja, kad Europos regione spardiai dideja naujojo
koronaviruso (SARS-CoV-2) sukeliamos uzkrediamosios ligos (COVID-19) awejq. Vadovaujantis
2020 m. vasario 24 d. ECDC duomenimis, Europos Sqjungai (toliau - ES) ar Europos ekonominei
erdvei (toliau - EEE) priklausandiose Salyse ir Jungtineje Karalysteje nustatyti 178 ligos atvejai,T4
proc. aivejq yra registruoti Italijos Respublikoje. Padidejgs nustatytq atvejq skaidius uZ Kinijos
Liaudies flespublikos ribq bei did€jantis Saliq, kuriose registruojami COVID-l9 plitimas, skaidius
didina galimA infekcijos lveZimo rizik4 i kitas ES ar EEE priklausandias Salis.
Sveikatos apsa,rgos ministerijos Ekstrenialiq situacijq operacijq centas, organizuodamas

-

ir konioles priemones bei atsiZvelgdamas I

nepalanki4 naujojo koronaviruso
epidemiologing situacd4 Siiures ltalijoje,2020 m. vasario 24 d. papilde COVID-I9 itariamo atvejo
prie epidemiologiniq kriterijq itraukdamas keliavimq Siaures Italijos regione
"piUreZimq,(Lombardij os, Veneto, Pj emonto ir Emilij os-Romanijos regionai)'
AtsiZvelgdami tai, praSome $vietimo, mokslo ir sporto ministerijq ir savivaldybiq
administraciias iSplatinti informacijq Svietimo ir ugdymo istaigoms, kad asmenys, kurie neseniai
grlZo iS Kinijos arSiaures Italijos (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionq),
I+ Oi.nq nuo paskutines buvimo minetose dalyse dienos turdtq likti namuose ir stebeti savo
sveikat4. Pajutus i gripq panaSius simptomus tokie asmenys nedelsiant turi skambinti bendruoju
pagalbos t *ybq telifonul12. Tuo laikotarpiu Svietimo ir uqdymo istaigq vadovq praSoma suteikti
galimyU", *tkiniu*r, kurie neseniai lankesi Kinijoje ar Siaures Italijoje, organizuoti ugdymo
pro""i4 nuotoliniu b[dq, o darbuotojams suteikti galimybes dirbti namuose nuotoliniu b[du. Jei to
n.purrykrtu padaryti, tuomet asmenys gali keiptis i Nacionalini visuomenes"sveikatos centrq prie
Sveikatos apruugos ministerijos, kuris organizuos nedarbingumo i$davim4. Siame regione keliavq
asmenys turbtq uipildyti anket4 ir sekti rekomendacijas Sioje nuorodoje: nvso.lrv'lt/COVID-19.
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