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Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo 29 straipsnio  8  dalies
2 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino
Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.2.5 ir 3.5.3 papunkčiais: 

1. Į p a r e i g o j u  karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje metu:
1.1. BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centrą Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos

patalpose,  adresu,  Panevėžio g. 2,  Klaipėda,  tel.  8 657 97048, organizuoti  ir  užtikrinti  priežiūrą
vaikų, kuriems nustatytas apsaugos poreikis ir kurie turi būti izoliacijoje (vieni ar su atstovu pagal
įstatymą);

1.2.  BĮ  Neįgaliųjų  centrą  „Klaipėdos  lakštutė“  centro  patalpose,  adresu,  Panevėžio  g.  2,
Klaipėda, tel.  8 684 39166, ir BĮ Klaipėdos socialinių paslaugų centrą „Danė“ centro patalpose,
adresu Kretingos g.  44, Klaipėda,  tel.  8 615 79762,  organizuoti  ir  užtikrinti  asmenų su negalia
priežiūrą, kurie turi būti izoliacijoje, jeigu tokia priežiūra neįmanoma namuose.

2. P a v e d u  centrams, nurodytiems 1.1 ir 1.2 papunkčiuose, organizuoti ir užtikrinti vaikų
ir suaugusių asmenų, apgyvendintų aukščiau išvardintose patalpose, maitinimą.

3.  P a v e d u  centrų, išvardintų šio įsakymo 1.1 ir 1.2 papunkčiuose, vadovams:
3.1. paskirti asmenis, atsakingus už izoliavimo vietų paruošimo organizavimą ir pasirengimą

asmenų, pristatomų izoliacijai, apgyvendinimui bet kuriuo paros metu;
3.2. aprūpinti izoliavimo vietoje dirbančius darbuotojus ir savanorius asmeninės apsaugos

priemonėmis.
4. N u s t a t a u,  kad  šis  įsakymas  skelbiamas  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  interneto

svetainėje.
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