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Siekdamas užtikrinti tinkamą darbo organizavimą ir COVID-19 ligos (koronoviruso 

infekcijos) plitimo prevenciją: 

1. N u s t a t a u,  kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje darbas organizuojamas 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos valstybės operacijų vadovo priimtais sprendimais. 

2. Į p a r e i g o j u   padalinių vadovus bei Savivaldybės įmonių ir įstaigų vadovus 

organizuoti savo vadovaujamų padalinių, įmonių, įstaigų darbus laikantis visų saugumo reikalavimų 

bei užtikrinti darbų kokybę ir efektyvumą. 

3. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2020 m. gegužės 15 d. įsakymą Nr. 40-218/20 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos darbo organizavimo dėl COVID-19 ligos (koronoviruso infekcijos) valdymo 

priemonių darbo vietose tvarkos aprašo tvirtinimo“. 

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius Povilas Poderskis 
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