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DIREKTORIUS 

 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS GRIPO IR ŪMINIŲ VIRŠUTINIŲ 

KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖS PRIEŽIŪROS IR 

PREVENCIJOS PRIEMONIŲ 2022–2026 METŲ PLANO TVIRTINIMO  

 

2022 m. gruodžio 7 d. Nr. O1-1505 

Jurbarkas 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 

29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir 

kontrolės įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi, 26 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Gripo ir ūminių 

viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-58 „Dėl 

Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros taisyklių 

patvirtinimo“: 

1. T v i r t i n u  Jurbarko rajono savivaldybės gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo 

takų infekcijų epidemiologinės priežiūros ir prevencijos priemonių 2022–2026 metų planą 

(pridedama). 

2. Į p a r e i g o j u  Jurbarko rajono savivaldybės sveikatos priežiūros, švietimo 

įstaigų ir socialinės globos namų vadovus vadovautis šiuo planu. 

3. P a v e d u  Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriui su šiuo įsakymu supažindinti 

Jurbarko rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų, švietimo įstaigų, socialinės 

globos namų vadovus ir seniūnijų seniūnus. 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus 

vedėja, l. e. administracijos direktoriaus 

pareigas 

Rūta Vančienė 
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PATVIRTINTA 

Jurbarko rajono savivaldybės  

administracijos direktoriaus  

2022-12-07 įsakymu Nr. O1-1505 

 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS GRIPO IR ŪMINIŲ VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖS 

PRIEŽIŪROS IR PREVENCIJOS PRIEMONIŲ 2022–2026 METŲ PLANAS  

 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonių pavadinimas Vykdymo 

terminas 

Atsakingas 

vykdytojas 

Pastabos 

1. REGISTRAVIMAS, INFORMACIJOS TEIKIMAS, DUOMENŲ ANALIZAVIMAS 

1.1. Teikti informaciją Nacionaliniam visuomenės 

sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos Tauragės departamento Jurbarko 

skyriui (toliau – NVSC prie SAM Tauragės 

departamento Jurbarko skyriui) visus metus kartą 

per savaitę, pirmadieniais iki 10 val., apie sezoninį 

gripą ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijų (toliau – ŪVKTI) atvejus 

Nuolat Asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų 

(toliau – ASPĮ) 

vadovai 

NVSC prie SAM Tauragės departamento Jurbarko 

skyriaus kontaktai: 

 

Ugniagesių g.1, 74182 Jurbarkas 

tel. (8 447) 53 082 

el. p.  jurbarkas@nvsc.lt 

 

Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d. 

įsakymas Nr. V-58 „Dėl Gripo ir ūminių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės 

priežiūros taisyklių patvirtinimo“ 

 

Sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. 

įsakymas Nr. 673 „Dėl Privalomojo 

epidemiologinio registravimo objektų registravimo 

ir informacijos apie juos teikimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ 

1.2. Paskirti asmenis, atsakingus už tikslų duomenų 

teikimą laiku 

Visus metus ASPĮ vadovai Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d. 

įsakymas Nr. V-58 „Dėl Gripo ir ūminių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės 

priežiūros taisyklių patvirtinimo“ 

mailto:jurbarkas@nvsc.lt


  

1.3. Apie kiekvieną nustatytą ar įtariamą mirties nuo 

gripo ar ŪVKTI atvejį teisės aktų nustatyta tvarka 

informuoti NVSC prie SAM Tauragės 

departamento Jurbarko skyrių 

Nuolat ASPĮ vadovai Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d. 

įsakymas Nr. V-58 „Dėl Gripo ir ūminių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės 

priežiūros taisyklių patvirtinimo“ 

 

Sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. 

įsakymas Nr. 673 „Dėl Privalomojo 

epidemiologinio registravimo objektų registravimo 

ir informacijos apie juos teikimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ 

1.4. Apie kiekvieną asmens sveikatos priežiūros 

įstaigos laboratorijoje patvirtintą gripo atvejį 

informuoti Nacionalinę visuomenės sveikatos 

priežiūros laboratoriją ir nurodyti virusologinio 

tyrimo datą ir metodą, nustatyto viruso tipą (potipį, 

padermę), paciento amžių, lytį, gyvenamąją vietą 

(miestą arba rajoną), susirgimo datą, pagrindinius 

klinikinius simptomus, informaciją apie skiepijimą 

nuo gripo bei antivirusinių vaistų vartojimą ir kt. 

Pirminius ėminius siųsti į Nacionalinę visuomenės 

sveikatos priežiūros laboratoriją viruso padermėms 

saugoti ir sekoms nustatyti 

Nuolat ASPĮ vadovai Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d. 

įsakymas Nr. V-58 „Dėl Gripo ir ūminių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės 

priežiūros taisyklių patvirtinimo“ 

1.5. Teikti gripo sezono metu (jei nenustatyta kitaip) 

kartą per savaitę pirmadieniais iki 10 val. NVSC 

prie SAM Tauragės departamento Jurbarko skyriui 

elektroniniu paštu duomenis apie dėl gripo 

hospitalizuotus asmenis 

Nuo 40-osios 

kalendorinės metų 

savaitės iki 20-

osios kitų metų 

kalendorinės 

savaitės 

Stacionarinių 

ASPĮ vadovai 

Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d. 

įsakymas Nr. V-58 „Dėl Gripo ir ūminių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės 

priežiūros taisyklių patvirtinimo“ 

1.6. Apibendrinti skiepijimo nuo gripo duomenis ir 

teikti patvirtintos statistinės ataskaitos formos 

„Profilaktinių skiepijimų ataskaita Nr. 8 – sveikata 

(mėnesinė, metinė)“ mėnesinę ataskaitą NVSC 

prie SAM Tauragės departamento Jurbarko skyriui 

Iki kito mėnesio  

5 d., metinę – iki 

sausio 5 d. 

 

ASPĮ vadovai Sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. 

įsakymas Nr. 468 „Dėl Imunoprofilaktikos 

organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ 

 



  

Sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 10 d. 

įsakymas Nr. V-109 „Dėl Užkrečiamųjų ligų 

statistinių ataskaitos ir apskaitos formų 

patvirtinimo“ 

1.7. Vykdyti valstybės lėšomis įsigytos sezoninio gripo 

vakcina paskiepytų asmenų apskaitą skiepijimo 

sezono metu (rugsėjo–kovo mėn.) ir pateikti 

duomenis NVSC prie SAM Tauragės 

departamento Jurbarko skyriui 

Kiekvieną mėnesį 

skiepijimo sezono 

metu iki kito 

mėnesio 5 d. 

ASPĮ vadovai Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d. 

įsakymas Nr. V-58 „Dėl Gripo ir ūminių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės 

priežiūros taisyklių patvirtinimo“ 

1.8. Teikti informaciją NVSC prie SAM:  

 

- pagal patvirtintą statistinės ataskaitos formą      

Nr. 4 – sveikata, mėnesinė, metinė ,,Sergamumas 

užkrečiamosiomis ligomis“ 

 

 

- apie kiekvieną mirties nuo gripo ar ŪVKTI atvejį 

 

 

 

- apie kiekvieną ASPĮ laboratoriškai patvirtintą 

sezoninio gripo, bei gripo, sukelto naujojo gripo 

potipio (pandeminio gripo) viruso atvejį, teisės 

aktų nustatyta tvarka 

 

- sergamumui pasiekus epideminį lygį ar  

grįžus į įprastą lygį Savivaldybės administracinėje 

teritorijoje 

 

 

Kiekvieną mėnesį 

iki kito mėnesio  

5 d.; metinę – iki 

sausio 5 d. 

 

Kiekvienu mirties 

nuo gripo ar 

ŪVKTI atveju 

 

Laboratoriškai 

patvirtinus 

sukėlėją 

 

 

Per 24 val. 

NVSC prie SAM 

Tauragės 

departamento 

Jurbarko skyrius 

NVSC prie SAM kontaktai: 

 

Kalvarijų g. 153, 08221 Vilnius 

Tel. (85) 212 4098 

el. p.  info@nvsc.lt 

 

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 

laboratorijos kontaktai: 

Žolyno g. 36, Vilnius 

Tel. (8 5) 234 0201,  

el. p.  nvspl@nvspl.lt 

 

Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d. 

įsakymas Nr. V-58 „Dėl Gripo ir ūminių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės 

priežiūros taisyklių patvirtinimo“ 

 

Sveikatos apsaugos ministro 2009 m. liepos 1 d. 

įsakymas Nr. V-536 ,,Dėl Sezoninio gripo bei gripo, 

sukelto naujo viruso potipio (pandeminio gripo), 

diagnostikos, gydymo ir profilaktikos antivirusiniais 

vaistais metodikų patvirtinimo“ 

 

Sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. 

mailto:info@nvsc.lt
mailto:nvspl@nvspl.lt


  

įsakymas Nr. 673 „Dėl Privalomojo 

epidemiologinio registravimo objektų registravimo 

ir informacijos apie juos teikimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ 

 

Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 3 d. 

įsakymas Nr. V-756 „Dėl Gripo epidemijos šalyje 

skelbimo ir atšaukimo kriterijų bei 

Rekomenduojamų gripo plitimo ribojimo priemonių 

sąrašo patvirtinimo“ 

1.9. Įvertinti sergamumo nuo sezoninio gripo bei 

ŪVKTI savaitės dinamiką bei esant reikalui 

pateikti siūlymus Savivaldybės administracijai dėl 

prevencinių priemonių įgyvendinimo 

Nuolat NVSC prie SAM 

Tauragės 

departamento 

Jurbarko skyrius 

Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d. 

įsakymas Nr. V-58 „Dėl Gripo ir ūminių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės 

priežiūros taisyklių patvirtinimo“ 

 

Sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 10 d. 

įsakymas Nr. V-109 „Dėl Užkrečiamųjų ligų 

statistinių ataskaitos ir apskaitos formų 

patvirtinimo“ 

 

Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 3 d. 

įsakymas Nr. V-756 „Dėl Gripo epidemijos šalyje 

skelbimo ir atšaukimo kriterijų bei 

Rekomenduojamų gripo plitimo ribojimo priemonių 

sąrašo patvirtinimo“ 

1.10. Kiekvieną pirmadienį iki 12 val. teikti 

aptarnaujamos teritorijos savaitės apibendrintus 

duomenis apie registruotus gripo ir ŪVKTI atvejus 

bei duomenis apie dėl gripo hospitalizuotus 

asmenis NVSC prie SAM 

Duomenys apie 

registruotus gripo 

ir ŪVKTI atvejus 

teikiami visus 

metus, duomenys 

apie dėl gripo 

hospitalizuotus 

asmenis – gripo 

NVSC prie SAM 

Tauragės 

departamento 

Jurbarko skyrius 

Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d. 

įsakymas Nr. V-58 „Dėl Gripo ir ūminių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės 

priežiūros taisyklių patvirtinimo“ 



  

sezono metu (nuo 

40-osios 

kalendorinės metų 

savaitės iki        

20-osios kitų 

metų kalendorinės 

savaitės) 

1.11. Gripo sezono metu nuolat stebėti sergamumą gripu 

ir ŪVKTI: 

 

- sergamumui pasiekus epideminį lygį, apie tai 

informuoti Savivaldybės administraciją ir 

Savivaldybės administracijos vyriausiąjį 

specialistą (savivaldybės gydytoją) – 

rekomenduoti Savivaldybei skelbti gripo 

epidemijos pradžią 

 

- sergamumui grįžus į įprastą lygį, rekomenduoti 

Savivaldybei skelbti gripo epidemijos pabaigą 

 

Apie paskelbtos gripo epidemijos pradžią ir 

pabaigą telefonu, elektroniniu paštu per                

24 valandas informuoti NVSC prie SAM 

Epidemiją 

Savivaldybėje 

skelbti, kai 

suminis 

sergamumo gripu, 

COVID-19 ligos 

ir ŪVKTI rodiklis  

viršija 1 500 

atvejų 100 tūkst. 

gyventojų per 

savaitę 

 

Vertinant 

sergamumą kaip 

epideminį, 

atsižvelgti į 

atitinkamus 

Savivaldybės 

teritorijai 

būdingus 

neepideminio 

laikotarpio 

sergamumo 

rodiklius, 

sergamumo 

dinamiką bei 

NVSC prie SAM 

Tauragės 

departamento 

Jurbarko skyrius 

Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d. 

įsakymas Nr. V-58 „Dėl Gripo ir ūminių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės 

priežiūros taisyklių patvirtinimo“ 

 

Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 3 d. 

įsakymas Nr. V-756 „Dėl Gripo epidemijos šalyje 

skelbimo ir atšaukimo kriterijų bei 

Rekomenduojamų gripo plitimo ribojimo priemonių 

sąrašo patvirtinimo“ 



  

kitus 

epidemiologinius 

ypatumus 

(hospitalizacijos 

ir reanimacijos ir 

intensyvios 

terapijos lovų 

užimtumo dėl 

gripo ir (ar) 

COVID-19 ligos 

dinamika 

Savivaldybėje, 

teigiamų tyrimų 

proporcija tarp 

visų atliktų 

tyrimų ir kt.) 

 

Epidemiją 

Savivaldybėje 

atšaukti, kai 

nustatoma, kad 

gripo, COVID-19 

ligos ir ŪVKTI 

epidemiologinės 

priežiūros ir kiti 

duomenys ne 

trumpiau kaip dvi 

savaites neatitinka 

kriterijų 

1.12. Vertinti ir apibendrinti skiepijimo nuo gripo 

duomenis, teikti statistinės ataskaitos formos 

„Profilaktinių skiepijimų ataskaita Nr. 8 – sveikata 

(mėnesinė, metinė)“ ataskaitą NVSC prie SAM 

Iki kiekvieno 

mėnesio 15 d. 

NVSC prie SAM 

Tauragės 

departamento 

Jurbarko skyrius 

Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d. 

įsakymas Nr. V-58 „Dėl Gripo ir ūminių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės 

priežiūros taisyklių patvirtinimo“ 



  

 

Sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 10 d. 

įsakymas Nr. V-109 „Dėl Užkrečiamųjų ligų 

statistinių ataskaitos ir apskaitos formų 

patvirtinimo“ 

1.13. Gripo sezono metu žiniasklaidai, suinteresuotoms 

institucijoms teikti informaciją apie 

epidemiologinę gripo ir ŪVKTI situaciją bei 

rekomenduoti gripo profilaktikos ir kontrolės 

priemones 

Nuolat NVSC prie SAM 

Tauragės 

departamento 

Jurbarko skyrius 

Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d. 

įsakymas Nr. V-58 „Dėl Gripo ir ūminių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės 

priežiūros taisyklių patvirtinimo“ 

 

Sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 28 d. 

įsakymas Nr. V-204 „Dėl Visuomenės sveikatos 

priežiūros įstaigų informacijos pateikimo 

gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

2. SEZONINIO GRIPO PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS PRIEMONĖS GRIPO SEZONO METU 

2.1. Apsirūpinti vakcinomis  

 

Rekomenduoti pasiskiepyti asmenims, 

priklausantiems rizikos grupėms  

 

Skiepyti gyventojus  

 

Registruoti ir perduoti informaciją apie galimas 

nepageidaujamas reakcijas į gripo vakciną 

 

Vykdant skiepijimus nuo sezoninio gripo, laikytis 

imunoprofilaktikos ir gripo epidemiologinės 

priežiūros taisyklių 

 

Koordinuoti gripo imunoprofilaktiką ASPĮ, 

vykdančių veiklą Savivaldybės teritorijoje 

 

Kartą per metus vykdyti gripo imunoprofilaktikos 

Gripo sezono 

metu 

ASPĮ vadovai 

 

NVSC prie SAM 

Tauragės 

departamento 

Jurbarko skyrius 

Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d. 

įsakymas Nr. V-58 „Dėl Gripo ir ūminių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės 

priežiūros taisyklių patvirtinimo“ 

 

Sveikatos apsaugos ministro 2009 m. liepos 1 d. 

įsakymas Nr. V-536 ,,Dėl Sezoninio gripo bei gripo, 

sukelto naujo viruso potipio (pandeminio gripo), 

diagnostikos, gydymo ir profilaktikos antivirusiniais 

vaistais metodikų patvirtinimo“  

 

Sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. 

įsakymas Nr. 468 ,,Dėl Imunoprofilaktikos 

organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ 

 

Sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. 

įsakymas Nr. 673 „Dėl Privalomojo 



  

kontrolę ASPĮ, vykdančių veiklą Savivaldybės 

teritorijoje 

 

Vykdyti įtariamų nepageidaujamų reakcijų į gripo 

vakciną apskaitą, analizuoti ir teikti informaciją 

NVSC prie SAM 

 

Teikti informaciją visuomenei imunoprofilaktikos 

klausimais 

epidemiologinio registravimo objektų registravimo 

ir informacijos apie juos teikimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ 

2.2. Vykdyti rizikos grupių (vyresnių nei 65 metų 

amžiaus, sergančių lėtinėmis ligomis, 

nepriklausomai nuo amžiaus, asmenų gyvenančių 

socialinės globos ir slaugos įstaigose bei sveikatos 

priežiūros įstaigų darbuotojus) asmenų skiepijimą 

nuo sezoninio gripo 

 

Skiepijimą apmokėti Valstybės biudžeto lėšomis 

Gripo sezono 

metu 

ASPĮ vadovai Sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. 

įsakymas Nr. 468 ,,Dėl Imunoprofilaktikos 

organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ 

 

Sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 28 d. 

įsakymas Nr. V-115 „Dėl Nacionalinės 

imunoprofilaktikos 2019–2023 metų programos 

patvirtinimo“ 

2.3. Vykdyti svarbiausių rizikos grupių ir rizikos 

grupių kontaktinių asmenų, kurie skiepijami 

darbdavio lėšomis, sezoninę vakcinaciją nuo gripo 

Gripo sezono 

metu 

Įmonių ir įstaigų 

vadovai 

Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. spalio 14 d. 

įsakymas Nr. V-716 ,,Dėl Darbuotojų, kurie 

skiepijami darbdavio lėšomis, profesijų ir 

pareigybių sąrašo patvirtinimo“ 

2.4. Sudaryti būtinųjų asmeninių apsauginių priemonių 

atsargas kvėpavimo takų apsaugai, rankų 

higieninei priežiūrai nuo virusinių infekcijų darbo 

vietose 

Kiekvienais 

metais 

rugsėjo–spalio 

mėn. 

Įmonių ir įstaigų 

vadovai 

Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. liepos 31 d. 

įsakymas Nr. V-719 „Dėl Būtinųjų asmens 

apsaugos priemonių, skirtų apsaugoti nuo 

kvėpavimo takų virusinių infekcijų, sąrašo 

patvirtinimo“ 

2.5. Rekomenduoti taikyti gripo plitimą ribojančias 

priemones įstaigoms, įmonėms, sveikatos 

priežiūros įstaigoms, visuomenei: 

 

- reguliarų ir teisingą rankų plovimą 

 

Gripo sezono 

metu 

ASPĮ vadovai 

 

NVSC Tauragės 

departamento 

Jurbarko skyrius 

 

Sveikatos apsaugos ministro 2011m. rugpjūčio 3 d. 

įsakymas Nr. V-756 „Dėl Gripo epidemijos šalyje 

skelbimo ir atšaukimo kriterijų bei 

Rekomenduojamų gripo plitimo ribojimo priemonių 

sąrašo patvirtinimo“ 

 



  

- tinkamą kvėpavimo takų higieną (kosint ar 

čiaudint prisidengti burną / nosį popierine 

servetėle ar nosine) 

 

- dažną gyvenamųjų ir darbo patalpų vėdinimą ir 

valymą drėgnuoju būdu 

 

- medicininių kaukių dėvėjimą sergant gripu ar 

ŪVKTI, slaugant sergantį asmenį, ir medicininių 

kaukių, respiratorių dėvėjimą asmens sveikatos 

priežiūros įstaigose 

 

- sergančių gripu ar ŪVKTI izoliavimą namuose ar 

ligoninėje, hospitalizuojant pagal klinikines 

indikacijas 

 

- pacientų srautų atskyrimą asmens sveikatos 

priežiūros įstaigose (sergančių gripu ir ŪVKTI nuo 

kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų pacientų) 

 

- asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

sergantiems gripu teikimo namuose organizavimą 

Įstaigų ir įmonių 

vadovai 

 

Jurbarko rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

Sveikatos apsaugos ministro 2009m. lapkričio 26 d. 

įsakymas Nr. V-962 „Dėl Pirminės ambulatorinės 

asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių 

įstaigų darbo organizavimo gripo epidemijos 

laikotarpiu“ 

 

Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 30 d. 

įsakymas Nr. V-133 „Dėl Šeimos medicinos 

paslaugų teikimo namuose organizavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ 

2.6. Parengti, peržiūrėti pasirengimo gripo pandemijai 

planus 

Kasmet 

 

Savivaldybės 

administracija 

 

ASPĮ vadovai 

 

NVSC prie SAM 

Tauragės 

departamento 

Jurbarko skyrius 

 

2.7. Pasiruošti didesniam sergančiųjų gripu priėmimui: 

 

Sergamumui 

gripu ir ŪVKTI 

ASPĮ vadovai Sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 26 d. 

įsakymas Nr. V-140 „Dėl Asmens sveikatos 



  

- padidinti registratūros darbuotojų skaičių 

 

- skirti daugiau telefonų gydytojų iškvietimams į 

namus registruoti 

 

– organizuoti papildomas medikų brigadas ligonių 

aptarnavimui namuose, aprūpinti jas transportu ir 

asmens apsaugos priemonėmis 

pasiekus 

epideminį lygį 

priežiūros paslaugų teikimo kilus gripo pandemijai 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

 

Sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. 

įsakymas Nr. V-962 „Dėl Pirminės ambulatorinės 

asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių 

įstaigų darbo organizavimo gripo epidemijos 

laikotarpiu“ 

 

Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 30 d. 

įsakymas Nr. V-133 „Dėl Šeimos medicinos 

paslaugų teikimo namuose organizavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ 

2.8. Organizuoti sezoniniu gripu ir ŪVKTI sergančių 

ligonių virusologinį ištyrimą 

Nuolat ASPĮ vadovai Sveikatos apsaugos ministro 2009 m. liepos 1 d. 

įsakymas Nr. V-536 ,,Dėl Sezoninio gripo bei gripo, 

sukelto naujo viruso potipio (pandeminio gripo), 

diagnostikos, gydymo ir profilaktikos antivirusiniais 

vaistais metodikų patvirtinimo“  

 

Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d. 

įsakymas Nr. V-58 „Dėl Gripo ir ūminių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės 

priežiūros taisyklių patvirtinimo“ 

2.9. Nepriimti sergančių ar (ir) turinčių užkrečiamųjų 

ligų požymių vaikų į ugdymo įstaigas 

Nuolat Švietimo įstaigų 

vadovai 

Lietuvos higienos normą HN 75:2016 

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“ 

 

Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, 

vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji 

sveikatos saugos reikalavimai“ 

3. SEZONINIO GRIPO PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS PRIEMONĖS EPIDEMINIO SERGAMUMO PAKILIMO METU 

3.1. Taikant nurodytas priemones, vykdyti prevencines Paskelbus gripo ir ASPĮ, globos Sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 26 d. 



  

priemones, išvardintas teisės aktuose, numatyti 

papildomas priemones: 

 

Ambulatorinėse ASPĮ: 

- pertvarkyti besikreipiančių ligonių srautus ir 

karščiuojančius ligonius priiminėti atskirai nuo 

kitų ligonių 

 

- prireikus įstaigos darbą pagal galimybes  

organizuoti ir savaitgaliais bei švenčių dienomis 

 

- paskelbti informaciją apie ASPĮ darbo tvarką 

kiekvienos įstaigos interneto svetainėje ir skelbimų 

lentoje 

 

- ligonius, sergančius sunkiomis gripo formomis ar 

komplikacijomis po jo, nukreipti gydytis į 

stacionarus 

 

- diegti diagnostikos algoritmus ankstyvam ligos 

išaiškinimui 

 

- pakeisti kontaktinius priėmimus įstaigoje vizitais 

į namus pas karščiuojančius 

 

- paruošti šių darbų organizavimo procedūrų 

aprašus 

 

Stacionarinėse gydymo įstaigose: 

- nutraukti ligonių lankymą ligoninėse 

 

- riboti planines operacijas ir planine tvarka 

hospitalizuojamų ligonių skaičių 

(ar) COVID-19 

ligos 

(koronoviruso 

infekcijos) 

epidemiją 

namų ir kitų 

įstaigų, kur yra 

gydomi ar 

slaugomi rizikos 

grupių asmenys, 

vadovai 

 

Švietimo įstaigų 

vadovai 

 

Savivaldybės 

administracija 

 

įsakymas Nr. V-140 „Dėl Asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimo kilus gripo pandemijai 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

 

Sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. 

įsakymas Nr. V-962 „Dėl Pirminės ambulatorinės 

asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių 

įstaigų darbo organizavimo gripo epidemijos 

laikotarpiu“ 

 

Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 30 d. 

įsakymas Nr. V-133 „Dėl Šeimos medicinos 

paslaugų teikimo namuose organizavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ 

 

Sveikatos apsaugos ministro 2009 m. liepos 1 d. 

įsakymas Nr. V-536 ,,Dėl Sezoninio gripo bei gripo, 

sukelto naujo viruso potipio (pandeminio gripo), 

diagnostikos, gydymo ir profilaktikos antivirusiniais 

vaistais metodikų patvirtinimo“ 

 

Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d. 

įsakymas Nr. V-58 „Dėl Gripo ir ūminių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės 

priežiūros taisyklių patvirtinimo“ 

 

Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 3 d. 

įsakymas Nr. V-756 „Dėl Gripo epidemijos šalyje 

skelbimo ir atšaukimo kriterijų bei 

Rekomenduojamų gripo plitimo ribojimo priemonių 

sąrašo patvirtinimo“ 

 

Lietuvos higienos norma HN 47-1:2020 „Asmens 



  

 

- numatyti karantino taikymo tvarką 

 

- numatyti gripu sergančių ligonių hospitalizacijai 

izoliacines palatas 

 

- numatyti priemones ir paskirti atsakingus 

asmenis, užtikrinančius, kad darbuotojai, kurie 

kontaktuoja su sergančiais gripu pacientais, dėvėtų 

medicinines kaukes ir laikytųsi higienos 

rekomendacijų 

 

- paskirti asmenis, atsakingus už darbų 

organizavimą ir tvarkų bei  procedūrų aprašų 

parengimą 

 

ASPĮ, globos namuose ir kitose įstaigose, kur 

yra gydomi ar slaugomi rizikos grupių 

asmenys: 

- gripu sergantiems pacientams (ypač kūdikiams ir 

vaikams) pirmąją ligos savaitę (ypač pirmosiomis 

5 dienomis) skirti atskirą palatą (patalpą) 

 

- įstaigos darbuotojams, kurie kontaktuoja su 

sergančiais gripu pacientais, dėvėti medicinines 

kaukes ir laikytis higienos rekomendacijų 

 

- numatyti priemones, užtikrinančias sergančių 

sunkiomis gripo ir ŪVKTI formomis globos 

įstaigų pacientų hospitalizaciją, remiantis 

nustatytais kriterijais 

 

- įstaigos darbuotojams, kuriems pasireiškia gripo 

sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės 

reikalavimai“ 

 

Lietuvos higienos normą HN 125:2019 „Suaugusių 

asmenų socialinės globos įstaigos: bendrieji 

sveikatos saugos reikalavimai“ 

 

Lietuvos higienos normą HN 75:2016 

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“ 

 

Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, 

vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji 

sveikatos saugos reikalavimai“ 

 

Lietuvos higienos norma HN 124:2014 ,,Vaikų 

socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos 

saugos reikalavimai“ 



  

arba ŪVKTI simptomai, laikinai nekontaktuoti su 

pacientais ar įstaigos globotiniais 

 

- asmenims, kuriems pasireiškia gripo arba ŪVKTI 

simptomai, atidėti ASPĮ hospitalizuotų ir globos 

namuose gyvenančių asmenų lankymą 

 

- globotinius aptarnaujančiam personalui uždrausti 

dirbti, pasireiškus peršalimo simptomams 

 

– užtikrinti higienos režimo reikalavimų vykdymą 

globos įstaigose 

 

Švietimo įstaigose:  

- nurodyti ikimokyklinių įstaigų, bendrojo 

lavinimo mokyklų atsakingiems asmenims vesti 

dėl ligos neatvykusių į kolektyvus vaikų ir 

personalo apskaitą, teikti informaciją kiekvieną 

dieną iki 11 val. Savivaldybės administracijai 

 

- įpareigoti ikimokyklinių vaikų įstaigų, bendrojo 

lavinimo mokyklų atsakingus asmenis reguliariai 

vėdinti patalpas 

 

- ugdymui skirtas patalpas kuo dažniau valyti 

drėgnu būdu, reikalui esant naudoti dezinfekcines 

medžiagas 

 

- vaikus aptarnaujančiam personalui uždrausti 

dirbti, turint peršalimo simptomų 

 

- užtikrinti, kad vaikai su peršalimo simptomais 

kuo greičiau būtų izoliuoti, o sergantys nepriimami 



  

į ugdymo įstaigą 

3.2. Kontroliuoti kaip laikomasi gripo epideminiu 

laikotarpiu priešepideminių priemonių ASPĮ 

Gripo sezono 

metu 

NVSC prie SAM 

Tauragės 

departamento 

Jurbarko skyrius 

 

ASPĮ atsakingi 

asmenys 

Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. 

įsakymas Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės 

visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento 

patvirtinimo“ 

3.3. Įpareigoti ikimokyklinių ugdymo įstaigų, bendrojo 

lavinimo mokyklų, sveikatos priežiūros įstaigų 

(ligoninių, ambulatorijų, poliklinikų), globos 

namų, atsakingus asmenis užtikrinti gripo ir 

ŪVKTI prevencinių priemonių vykdymą 

Epideminio 

sergamumo 

sezoniniu gripu ir 

ŪVKTI 

padidėjimo metu 

Įstaigų vadovai  

3.4. Infekcijų plitimą ribojantis režimas (toliau – IPRR) 

gali būti skelbiamas gripo ir (ar) COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) epidemijos laikotarpiu ir 

atskirais atvejais, kurie vertinami atsižvelgiant į 

epidemiologinę situaciją Savivaldybės teritorijoje, 

įstaigoje, ne epidemijos laikotarpiu – 

vadovaujamasi SAM 2011-08-03 d. įsakymo           

Nr. V-756  2 priedu 

 

Paskelbus IPRR apie tai raštu informuoti NVSC 

Tauragės departamento Jurbarko skyrių 

 

Ugdymo įstaigos vadovams Mokinių registre 

atlikti reikiamus įrašus apie IPRR paskelbimą ne 

vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo dėl 

IPRR paskelbimo priėmimo 

Gripo ir (ar) 

COVID-19 ligos 

(koronaviruso 

infekcijos) 

epidemijos 

laikotarpiu ir ne 

epidemijos 

laikotarpiu 

Įstaigų vadovai 

 

Savivaldybės 

administracija 

 

NVSC prie SAM 

Tauragės 

departamento 

Jurbarko skyrius 

Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 3 d. 

įsakymas Nr. V-756 „Dėl Gripo epidemijos šalyje 

skelbimo ir atšaukimo kriterijų bei 

Rekomenduojamų gripo plitimo ribojimo priemonių 

sąrašo patvirtinimo“ 

3.5. Apriboti atskiru nurodymu masinius žmonių 

susibūrimo renginius 

Atsižvelgus į 

epideminio 

sergamumo 

sezoniniu gripu ir 

Savivaldybės 

administracija 

 

Subjektų vadovai 

 



  

ŪVKTI 

intensyvumą 

 

NVSC prie SAM 

Tauragės 

departamento 

Jurbarko skyrius 

3.6. Informuoti Savivaldybės administraciją apie 

sergamumo gripu sumažėjimą ir rekomenduoti 

Savivaldybei skelbti sezoninio gripo epidemijos 

pabaigą 

Sergamumui 

grįžus į įprastą 

lygį 

NVSC prie SAM 

Tauragės 

departamento 

Jurbarko skyrius 

Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d. 

įsakymas Nr. V-58 „Dėl Gripo ir ūminių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės 

priežiūros taisyklių patvirtinimo“ 

4. SEZONINIO GRIPO EPIDEMIOLOGINĖ PRIEŽIŪRA, PAREMTA PASIRINKTINE KLINIKINE VIRUSOLOGINE DIAGNOSTIKA 

4.1. Vykdyti epidemiologinės priežiūros, paremtos 

pasirinktine klinikine virusologine diagnostika, 

priemones Jurbarko rajone 

Visus metus ASPĮ vadovai ir 

gydytojai, 

atliekantys 

pasirinktinę 

klinikinę 

virusologinę 

diagnostiką 

 

NVSC prie SAM 

Tauragės 

departamento  

Jurbarko skyrius 

Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d. 

įsakymas Nr. V-58 „Dėl Gripo ir ūminių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės 

priežiūros taisyklių patvirtinimo“ 

4.2. Paskirti ASPĮ bendrosios praktikos ir vaikų ligų 

gydytojus, kurie dalyvaus gripo epidemiologinėje 

priežiūroje, paremtoje pasirinktine klinikine 

virusologine diagnostika 

Nuolat ASPĮ vadovai Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d. 

įsakymas Nr. V-58 „Dėl Gripo ir ūminių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės 

priežiūros taisyklių patvirtinimo“ 

4.3. Vykdyti susirgimų gripu ir ŪVKTI apskaitą Nuolat ASPĮ vadovai ir 

gydytojai, 

dalyvaujantys 

gripo 

epidemiologinėje 

priežiūroje, 

paremtoje 

Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d. 

įsakymas Nr. V-58 „Dėl Gripo ir ūminių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės 

priežiūros taisyklių patvirtinimo“ 



  

pasirinktine 

klinikine 

virusologine 

diagnostika 

4.4. Pateikti NVSC prie SAM Tauragės departamento 

Jurbarko skyriui sezoninio gripo ir ŪVKTI 

pasirinktinės klinikinės virusologinės diagnostikos 

savaitinius duomenis teisės aktų nustatyta tvarka 

Kiekvieną 

pirmadienį 

ASPĮ vadovai ir 

gydytojai, 

dalyvaujantys 

gripo 

epidemiologinėje 

priežiūroje, 

paremtoje 

pasirinktine 

klinikine 

virusologine 

diagnostika 

Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d. 

įsakymas Nr. V-58 „Dėl Gripo ir ūminių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės 

priežiūros taisyklių patvirtinimo“ 

4.5. Diagnozavus klinikinius sezoninio gripo atvejus, 

imti bandinius, laikantis Bandinių gripo 

virusologiniams tyrimams paėmimo ir 

transportavimo reikalavimų. Kiekvienam bandiniui 

užpildyti Bandinio siuntimo gripo virusologiniam 

tyrimui ir tyrimų rezultatų lapą 

Nuolat ASPĮ vadovai ir 

gydytojai, 

dalyvaujantys 

gripo 

epidemiologinėje 

priežiūroje, 

paremtoje 

pasirinktine 

klinikine 

virusologine 

diagnostika 

Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d. 

įsakymas Nr. V-58 „Dėl Gripo ir ūminių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės 

priežiūros taisyklių patvirtinimo“ 

4.6. Užtikrinti, kad bandiniai gripo virusologiniams 

tyrimams, pridedant Bandinio siuntimo gripo 

virusologiniam tyrimui ir tyrimo rezultatų lapus, 

būtų laiku ir tinkamomis sąlygomis (laikantis 

temperatūros režimo) pristatyti į Nacionalinę 

visuomenės sveikatos saugos laboratoriją 

Įtarus susirgimą 

gripu 

ASPĮ vadovai ir 

gydytojai, 

dalyvaujantys 

gripo 

epidemiologinėje 

priežiūroje, 

paremtoje 

Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d. 

įsakymas Nr. V-58 „Dėl Gripo ir ūminių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės 

priežiūros taisyklių patvirtinimo“ 



  

pasirinktine 

klinikine 

virusologine 

diagnostika 

 

NVSC prie SAM 

Tauragės 

departamento  

Jurbarko skyrius 

4.7. Apibendrinti Jurbarko rajone dirbančių gydytojų, 

dalyvaujančių gripo epidemiologinėje priežiūroje, 

paremtoje pasirinktine klinikine virusologine 

diagnostika, pateiktus duomenis ir elektroniniu 

paštu pateikti NVSC prie SAM suminius Gripo ir 

ŪVKTI pasirinktinės diagnostikos savaitinius 

duomenis 

Kiekvieną 

pirmadienį 

pateikti praėjusios 

savaitės 

duomenis 

NVSC prie SAM 

Tauragės 

departamento  

Jurbarko skyrius 

Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d. 

įsakymas Nr. V-58 „Dėl Gripo ir ūminių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės 

priežiūros taisyklių patvirtinimo“ 

4.8. Įvertinti Jurbarko rajone vykdomos gripo 

epidemiologinės priežiūros, paremtos pasirinktine 

klinikine virusologine diagnostika, klinikinius 

duomenis ir virusologinių tyrimų rezultatus 

Vieną kartą 

ketvirtyje 

NVSC prie SAM 

Tauragės 

departamento  

Jurbarko skyrius 

Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d. 

įsakymas Nr. V-58 „Dėl Gripo ir ūminių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės 

priežiūros taisyklių patvirtinimo“ 

 

 

 

Parengė 

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos 

vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja) 

Gražina Sutkuvienė 

tel. (8 447) 70 188, 8 652 65 796 

el. p.  grazina.sutkuviene@jurbarkas.lt 


