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PASITARIMO DALYVIAI:

Nepriklausomų ekspertų patariamosios tarybos nariai :
_ Kembridžo universiteto ligoninės gydytojas
Tumas Beinortas
_ viešosios įstaigos Molėtų ligoninės direktorius
Vaidotas Grigas
_ viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros
Laimonas Griškevičius
klinikų (toliau _ Santaros klinikos) Hematologijos, onkologijos ir
transfuziologij os centro vadovas
_
Ramunė Kalėdienė
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos
fakulteto dekanė

VidmantasJanulevičius
Įngrida olendraite
Valdas Pečeliūnas
Andrius Romanovskis
Paulius Skruibis

Mindaugas

Stankūnas

-LietuvospramonininkųkonfederacĮosprezidentas
- mokslo tyrėja
- Santaros klinikų direktorius medicinai
-._ Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas
Vilniaus universiteto Psichologijos instituto docentas,
Suicidologijos tyrimų centro vadovas
_ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikatos vadybos
katedros profesorius

Kęstutis Štaras
- viešosios įstaigos Centro poliklinikos direktorius
Vaidotas Zem|ys-Balevičius _UAB,,EuromonitorIntemational"duomenųmokslininkas

Kiti dalyviai:
Giedrė Balčytytė
Alminas Mačiulis
Arūnas Dulkys
Žiuite Simonaitytė
Jurgita Grebenkovienė
Rasa Jakilaitienė
Živile Gudlevičienė
Roma Žakaitienė
Ausma Miškinienė
Audrius Klišonis
Skirmantas Mockevičius
Loreta Ašoklienė

Aistis Šimaitis
Renata Surovec
Eglė Gasiūnaitė
Eglė Neciunskienė
Aurelija Urbonienė

- Vyriausybes kanclerė

_ Vyriausybės kanclerio pavaduotojas
- sveikatos apsaugos ministras
_ sveikatos apsaugos viceministrė
- Sveikatos apsaugos ministerijos kanclerė
- Ministro Pirmininko patarėja

- Ministro Pirmininko patarėja
- Lietuvos savivaldybių asociacij

os prezidente

_Lazdijų rajono savivaldybės merė

_ Plungės rajono savivaldybės meras
_ Jurbarko rajono savivaldybės meras
- Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos stiprinimo skyriaus

vedėja
- Vyriausybės
vadovas
- Vyriausybės
_ Vyriausybė s
_ Vyriausybės
_ Vyriausybės

kanceliarijos Projektų valdymo grupės projektų
kanceliarijos Ryšių su visuomene skyriaus vedėja
o s vyriausi oj i p atar ėj a tei sės klausimai s
kanceliarĮos Socialines politikos grupės Vadove
kanceliarijos Socialinės politikos grupės patarėja

kancel iarij
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l. svAlĮ$'rYTA, covĮD'l9 llgol cpidcmlologlnė situncįin Lietuvos savivaldybėse.
A, Šinrnitįs, Vyrinusybės

l<anceli-arįios Projekt,1i,rtayn'o grupės projektų vadovas, pristatė

C]ovĮD'l9 ligos epidenriologinę sitrrncįią pagal savivaldybĮs'' Pazymeta, kad formuojasi
..žuĮiosios" savivnldybės. kuriose per'7 clicnas buvo iki 5 CoVĮD-l9 ligos atvejų per dieną.
lipidcnriologinės sitrraciicrs skirtr.rnloi tarp Šnlięs savivalclybių skaičiuojūi a.si*iiįi' m.r,i.
Seniūniių lygnrerritr l.,iuttrvo.ie 1nip pat nįsir:ancln ,,žaliųjų" ionų, kuriose nefiksuota naujų awejį
per l4 dienų.
2. s\/AlįSl'Yl'A. DįI knįlrrrr'lų vciklų aįlnisvinimo atskirose snvivaldybėse.
l)nžynrėlrr. knd vciklų atlnisvininrns nettrt'ėtų būti visoms savivaldybėms ūenodas,

-

atskiri

ktu'anįino ntlaisvinittlo planni gnlėtų būti pnsitilyti ,,žaliosionts" savivaldybėms. Svarstyta
galintybė leisti.ionrs tunt įikr'ąs kontaktines veiklas aįlaisvirrti greičiau, rrei tai bus padaryta visĮie
I'ietuvo.įe. 'l"arrr būtų pasitelkia.mns tesįqvintas ir kontrole. PateĒimas tokias savivaldyb.. i,
toliu,
į
būrtų apriĮrotas. Aptartn galinrybė snvivalc|ybėnrs, kuriose naujų CoViD_l9
awejų skaicius yra itin
tttttžos. ttrnr tikrns kontlrlttines veiklns leisti ąįnau.jinti greičiaunei visoje Lietuvoje.
Savivaldybių nierai įtikinarrrai pnaiškino, kot<ių priemonių inrsis smulkiajam verslū ir
ugdyrno įstaigų veiklai atlaisvinti, Plnnuojama intensyvinti testavimą ir kontaktų atsekimą taip
pat prienrones, kurios._ padeda palaikyti nražą sergamrimą. Be abejonės, atlaisvinus veit<las,'tyta
rizika, kad COVID-19 atvejų padaugės ir tai reiūcs nedĖlsiant suvaldyti, norint iŠvengti piiti.o
visoje šaly.ie.
Atrraujinartt veiklas, kzutu nunratonra įvesti atlaisvinamos srities darbuotojų testavimą taip
pat papildomįs sl'sutĮ] ribojinro, higienos sąlygų laikymosi ir kitas priemones numatoma
r'egulirroti vadovar"r.iantis valstybes lygio ekstremaliosios situacĮos valstybės operacĮų vadovo

sprendir:rais.

Diskr"rtrrota dėl testavimo decerrtralizavinto, dėl problemos, susĮusios su tUo' kad
visuomenės sveikatos biurų darbuotojai neturi teisės atlikti testą, dėl duomeį suvedimo
i Ėsrnt
sistenrą ir kt.
Pasiūlyta' atlaisvinant kai kurias^veiklas savivaldybėse, vadovautis nustatytais kriterĮais ir
scenariiais. Tikslinga parengti vieningą išejimo iš kar.antino strategiją.

NUSPRĘSTA. Pasitllyti Vyriausylrei pasiūlyti Svejkatos apsaugos ministerŲai parengti
ir pateikti išejimo iŠ karantino str'ategiją, atsižvelgiarrt į didelir. t.iito.ūius CqVID_l9'plitirio

skirtumus Lietuvoje.

Pasitarirno pinnininkas

Ramunė Kaledienė

Protokolavo

AurelĮa Urbonįenė

