SVARBU! AKTUALI INFORMACIJA DĖL PRIEMONIŲ KORONAVIRUSO PLITIMUI
STABDYTI
2020 m. kovo 13 d. priimtas Joniškio rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymas Nr. A-277 „Dėl priemonių koronaviruso plitimui stabdyti“.
Švietimas
• Ugdymo įstaigų (darželių, mokyklų) ir neformaliojo ugdymo (būrelių) ir
neformalaus vaikų švietimo veikla stabdoma nuo kovo 16 d. iki kovo 27 d.
• Ypatingais atvejais, jeigu vaikų priežiūros neįmanoma užtikrinti namuose,
Joniškio rajone veiks 1 grupė Joniškio vaikų lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“
Socialinės paslaugos
• Dienos užimtumo centru veikla ir neįgaliųjų reabilitacijos projektuose
numatytos veiklos stabdomos nuo kovo 16 d. iki kovo 27 d.
• Socialinių ir sveikatos paslaugų teikimas nestabdomas, rekomenduojama
laikytis standartinių ligos plitimą mažinančių priemonių.
Renginiai, viešosios erdvės, susisiekimas:
• Nuo šiandien Joniškio rajone turi būti stabdomi visi renginiai uždarose vietose.
• Nuo šiandien Joniškio rajone stabdomi visų viešų kultūros, poilsio ir pramogų
vietų veikla: muziejai, sporto klubai ir kitos panašios veiklos erdvės.
• Prekybos vietų veikla nestabdoma, tačiau jų savininkams savivaldybė
rekomenduoja imtis visų būtinų priemonių dėl efektyvaus patalpų dezinfekavimo,
vėdinimo ir užtikrinti, kad būtų išvengta žmonių būriavimosi. Gyventojams
rekomenduojama tokiose vietose lankytis tik dėl būtinų pirkinių.
• Viešasis transportas nestabdomas, tačiau bus dažniau dezinfekuojamas,
vėdinamas, taip pat keleiviai raginami laikytis atstumo vienas nuo kito. Turi būti
stabdomas komercinių kelionių organizavimas.
Įstaigų darbas:
• Joniškyje veikiančioms įstaigoms ir įmonėms rekomenduojama atšaukti visas
komandiruotes, kiek įmanoma darbą perkelti iš biurų, įstaigų, įmonių į namus, atsisakyti
nereikalingų susitikimų arba perkelti juos į virtualią erdvę.
• Nuo šiandien gyventojai Joniškio rajono savivaldybės administracijose,
įstaigose ir įmonėse aptarnaujami vieno langelio principu. Gyventojams siūlome
aktyviau naudotis elektroninėmis paslaugomis, pasitelkti konsultavimąsi nuotoliniais
būdais: telefonu, elektroniniu paštu ar pateikti klausimus interneto svetainės skyriuje „E.
Konsultavimas“.
Joniškio rajono savivaldybė dar kartą prašo visuomenės sąmoningumo,
sumažinti socialinių kontaktų skaičių šiuo kritiškai svarbiu periodu, vykdyti griežtas
saviizoliacijos sąlygas grįžus iš karštųjų taškų užsienyje ne tik patiems, bet ir
artimiesiems, ir ypač saugoti viruso pažeidžiamiausias visuomenės grupes – vyresnius
asmenis bei sergančiuosius lėtinėmis ligomis.
Šie Joniškio rajono savivaldybės sprendimai gali būti papildyti paaiškėjus
naujoms Vyriausybės rekomendacijoms.
Joniškio rajono savivaldybės administracijos informacija

