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DĖL SIŪLYMO TAIKYTI INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANTĮ REŽIMĄ 

 
 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau 

–NVSC) Panevėžio departamento Biržų skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žmonių 

užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 26 straipsnio 3 punktu ir atsižvelgdamas į 

nepalankią COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemiologinę situaciją Biržų „Atžalyno“ 

pagrindinės mokyklos Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinio ugdymo skyriaus ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupėje, savivaldybės administracijai siūlo iki 2021 m. rugsėjo 21 d. taikyti 

infekcijų plitimą ribojantį režimą ir organizuoti mokymo procesą ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupei nuotoliniu būdu. 

Informuojame, kad NVSC Panevėžio departamento Biržų skyrius 2021 m. rugsėjo 10 

d. gavo informaciją apie nustatytą teigiamą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcija) atvejį Biržų 

„Atžalyno“ pagrindinės mokyklos Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinio ugdymo skyriaus 

darbuotojui. Epidemiologinio tyrimo metu išsiaiškinta, kad darbuotojas paskutinį kartą ugdymo 

įstaigoje buvo 2021-09-08.  
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