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d. Nr. AŠiauliai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir
kontrolės įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro –
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d.
sprendimu Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų
sąlygų“, atsižvelgdamas į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Lietuvos Respublikos
sveikatos ministerijos Šiaulių departamento 2020-12-10 raštą Nr. (6-13 16.1.17.E) 2-128904
„Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo taikymo“,
n u r o d a u Šiaulių lopšelio-darželio „Ežerėlis“ grupėje „Pelėdžiukai“ nuo 2020 m.
gruodžio 10 d. iki 2020 m. gruodžio 17 d. taikyti infekcijų plitimą ribojantį režimą, ugdymo
procesą perorganizuojant į nuotolinį ugdymą.
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