ŠIAULIAI INFORMUOJA
Šiaulių miesto savivaldybės leidinys    2020 m. kovo 25 d.

SVARBU!
AKTUALI INFORMACIJA
DĖL KORONAVIRUSO
VISI žmonės, grįžę iš BET KURIOS užsienio vals
tybės, laikomi galimai užsikrėtusiais, jei jiems pasi
reiškia bent vienas ūmiai kvėpavimo takų infekcijai
būdingas simptomas (staiga prasidėjo karščiavimas,
kosulys ar pasunkėjęs kvėpavimas). Dabar VISIEMS
grįžusiems galioja izoliavimosi tvarka, pasireiškus
simptomams bus atliekamas tepinėlis naujojo koro
navir uso infekcijai nustatyti.
Keliautojams, grįžusiems iš bet kurios šalies, 14 die
nų PRIVALOMA izoliuotis. Jiems būtina kasdien ma
tuotis kūno temperatūrą, stebėti sveikatą ir, atsiradus
bent vienam ūmiai kvėpavimo takų infekcijai būdingam
simptomui – staiga pradėjus karščiuoti, kosėti, prasi
dėjus dusuliui – pirmiausia būtina skambinti karštąja
linija trumpuoju telefono numeriu 1808 (VISĄ PARĄ).
Savarankiškai vykti į gydymo įstaigas DRAUDŽIAMA.
Kilus klausimų dėl naujojo koronaviruso, taip pat

galima skambinti visą parą: +370 618 79984 ir
+370 616 94562 arba kreiptis el. p. koronavirusas@
sam.lt.
Tuo atveju, jei sveik atos stebėjimo metu išsivys
to ligos simptomai (karščiavimas, kosulys, pasun
kėjęs kvėpavimas), reikia skambinti kons ult ac ijų
telefonu 1808, pranešti apie susirgimo aplinkybes
ir vykd yti med ik ų nurod ymus.
Tuo atveju, jei žmogus nebuvo užsienyje, kur CO
VID-19 plinta visuomenėje, ir neturėjo kontaktų su
užsienyje buvusiais asmenimis 14 dienų iki susirgi
mo, bet pajuto minėtus simptomus, reikia kreiptis į
savo šeimos gydytoją nuotoliniu būdu.
Nebuvus užsienyje, kur plinta COVID-19, neturė
jus kontakto su keliavusiaisiais ir nejaučiant minė
tų simptomų, jokių tyrimų atlikti ar imtis specialių
priemonių nėra reikalo.

KĄ REIKIA ŽINOTI
APIE SAVIIZOLIACIJĄ
KAIP IŠVENGTI
KORONAVIRUSO
PLITIMO?
• Be ypatingo reikalo neiti iš
namų,
• Laikytis 2 m atstumo nuo kitų
žmonių,
• Dažnai plauti ir dezinfekuo
ti rankas,
• Vengti viešojo transporto,
• Nel iest i rankom is veid o ir
akių, laikytis kosėjimo, čiaudė
jimo etiketo (kosėti ar čiaudėti
prisidengus vienkartine ser vetė
le arba į sulenktos alkūnės vidi
nę pusę),
• Laikytis saugaus maisto ruo
šimo (ypač naudojant termiškai
neapdorotą mėsą, kiaušinius),
• Vengti artimo sąlyčio su vi
sais, kam yra pasireišk ę kvė
pav im o tak ų ligos simpt om ai,
pavyzdžiui, kosulys, čiaudulys.

DĖMESIO, SENJORAI!
Jūs esate rizikos grupėje, Jums
šiuo metu kyla didžiausias pavo
jus! Būkite sveiki ir maksimaliai
aps is augok ite nuo kor on av ir u
so, todėl raginame Jus likti na
muose.
Karantino metu:
• Primygtinai rekomenduojame
likti namuose, nesilankyti viešo
se vietose (parduotuvėse, turga

vietėse, poliklinikose, svečiuose
ir kitur).
• Kreipkitės į gydytoją tik te
lefonu!
• Neapsiimkite prižiūrėti anūkų
ar kitų mažų vaikų, nepriiminė
kite svečių, net jei tai patys arti
miausi Jums žmonės!
• Mokesčiai palauks: sumokėsi
te vėliau arba kreipkitės pagalbos
į kaimynus, gimines (telefonu).
• Leiskite Jumis pasirūpinti kai
mynams ar artimiesiems – jie gali
atvežti Jums maisto iš parduotu
vės, išnešti šiukšles, sutvarkyti
kitus būtinus reik alus. Venkite
tiesioginio kontakto su jais!
• Jei neturite į ką kreiptis pa
galbos, Jums padės miesto sava
noriai – jie nupirks būtiniausių
prod ukt ų, vaist ų ir kit ų pre
kių. Skamb ink ite sav an or iams
tel. 8 657 81597.
SAV AN OR IŲ SKIR IAM IEJ I
ŽENKL AI: savanoriai turės specia
lius Šiaulių miesto savivaldybės
išduotus pažymėjimus. Savano
riai atvyks tik Jūsų iškviesti!
Jei jaučiatės vienišas – skambin
kite į nemokamą „Sidabrinę liniją“
pasikalbėti tel. 8 800 80020 (dar
bo dienomis 8.00–20.00 val.).

Saviizoliacija – ypač svarbus visuomenės apsaugos
būdas. Visi piliečiai raginami laikytis Lietuvos Respub
likos Vyriausybės nurodymų, įpareigojimų. Iš užsienio
grįžtantys asmenys privalo užpildyti Nacionalinio vi
suomenės sveikatos centro (NVSC) anketą.
Šiauliečiams visa informacija dėl saviizoliacijos tei
kiama telefonu 1863.
Šiuo metu visi asmenys, nuo kovo 23 dienos sugrį
žę iš užsienio valstybių, privalo 14 dienų izoliuotis na
muose ar kitoje gyvenamojoje vietoje ir griežtai laikytis
nustatytos izoliavimosi tvarkos. Jie laikomi asmenimis,
įtariamais, kad serga liga, įrašyta į Pavojingų ir ypač pa
vojingų ligų sąrašą, ir bus privalomai karantinuojami
savivaldybių numatytose patalpose. Privaloma izolia
cija ir įtariamiems, kad serga, ligoniams ir asmenims,
išvykstantiems iš stacionarinės asmens sveikatos prie
žiūros įstaigos.
Ligonio arba asmens, įtariamo, kad serga, izoliavi
mosi namuose ar kitose gyvenamosiose patalpose bū
tinosios sąlygos:
1. Ligonis ar asmuo turi būti izoliuotas atskirame bute
arba atskirame, gerai vėdinamame kambaryje (t. y. su
atidaromais langais ir sandariai uždaromomis durimis)
su atskiru sanitariniu mazgu.
2. Būtina užtikrinti aplinkos ir asmens higienos rei
kalavimų, nurodytų namuose ar kitoje gyvenamojoje
vietoje izoliuoto ligonio ar asmens, įtariamo, kad ser
ga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), atmintinė
je, laikymąsi.
3. Izoliavimo metu toje pačioje patalpoje kartu su li
goniu ar asmeniu negali gyventi kiti sveiki asmenys.
Sąlytį turėjusių asmenų izoliavimo namuose ar kitose
gyvenamosiose patalpose būtinosios sąlygos:
1. Esant galimybei, asmuo turi būti izoliuotas atski
rame, gerai vėdinamame kambaryje (t. y. su atidaro
mais langais ir sandariai uždaromomis durimis), jei tai
neįmanoma, šeimos nariai turėtų išlaikyti bent 2 met
rų atstumą nuo sąlytį turėjusio asmens (pvz., miegoti
atskiroje lovoje).
2. Būtina užtikrinti aplinkos ir asmens higienos rei
kalavimų, nurodytų namuose ar kitoje gyvenamojoje
vietoje izoliuoto asmens, turėjusio sąlytį su sergančiuo
ju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), atmintinėje,
laikymąsi.
Asmenims informavus, kad jie neturi kur izoliuotis,
Savivaldybė paskirs būtinąsias izoliavimosi sąlygas ati
tinkančias patalpas. Pagal Sveikatos apsaugos ministe
rijos (SAM) patvirtintą izoliavimo tvarką, Savivaldybės
administraciją apie neturinčius kur izoliuotis asmenis
informuos ligoninė, NVSC. Šiuo metu Šiauliuose yra
paruošti 3 butai, ketvirtasis butas baigiamas ruošti –
šiose atskirtose patalpose virusą turintys, bet neblogai
besijaučiantys pacientai galės sveikti. Šiuo metu taip
pat kalbamasi su viešbučio atstovais dėl patalpų, skirtų
asmenų saviizoliacijai užtikrinti.
Jei šeimos nariui reikia izoliuotis, tačiau kiti šeimos
nariai neturi galimybės būti atskirai ir dar neturėjo su
juo kontakto, sveikiesiems šeimos nariams Savivaldy
bė yra paruošusi iki 120 asmenų talpinantį Sanatorinės
progimnazijos bendrabutį. Čia apsistojusiems asmenims
nebus taikomas izoliacijos režimas, kol jų artimieji izo

liuosis namuose.
Atvirkštiniu atveju, kuomet asmenims reikia izoliuo
tis 14 dienų, tačiau namie jie to padaryti negali dėl
kartu gyvenančių šeimos narių, jiems yra paruoštos
Jaunųjų turistų centro ir Šiaulių logopedinės mokyk
los patalpos.
Informaciją dėl patalpų saviizoliacijai teikia Sveikatos
skyrius tel.: (8 41) 596 216, 8 652 25 279.
Būnant saviizoliacijoje, griežtai privaloma laikytis
šių pareigų:
1. Nepalikti izoliavimosi vietos be sveikatos priežiū
ros specialisto leidimo.
2. Visą izoliavimosi laiką nepriimti svečių (lankyto
jų) namuose.
3. Laikytis sveikatos priežiūros specialisto nurody
mų.
4. Maistu, vaistiniais preparatais ir kitomis būtinomis
priemonėmis pasirūpinti nuotoliniu būdu arba paprašy
ti, kad tuo pasirūpintų kiti asmenys (pavyzdžiui, šeimos
nariai, draugai ar kt.), kuriems nėra taikomos izoliavi
mo priemonės, arba savivaldybės teritorijoje socialines
paslaugas teikiančios įstaigos (Šiauliuose – Socialinių
paslaugų centras).
5. Kasdien matuotis kūno temperatūrą ir stebėti savo
sveikatos būklę dėl kosulio ir pasunkėjusio kvėpavimo
simptomų pasireiškimo.
6. Pablogėjus sveikatos būklei ar atsiradus ūmios kvė
pavimo takų infekcijos simptomams (staiga prasidėjęs
bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, pa
sunkėjęs kvėpavimas), turi kreiptis į Bendrąjį pagalbos
centrą tel. 112.
7. Suteikti reikalingą informaciją NVSC specialistui,
atliekančiam COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)
židinio epidemiologinę diagnostiką.
Tuo atveju, jei per 14 dienų izoliavimosi laikotarpį
ligos simptomai nepasireiškia, šis asmuo toliau nelai
komas turinčiu susirgimo riziką ir gali grįžti į įprastą
gyvenimą.
Už saviizoliacijos nesilaikymą, ypač, jei dėl to buvo
užkrėsti kiti asmenys, gali grėsti ir baudžiamoji atsa
komybė.
V is a n a uj a us i a i nfo rm ac ij a a p i e koro 
navir usą pateikiama ir nuolat atnaujinama čia:
www.sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas.
Parengta pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos
centro informaciją
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Ekstremalios situacijos metu keičiasi sveikatos
priežiūros įstaigų veikla
Karantino paskelbimo laikotarpiu ambulator inėse ir
stacionar iose įstaigose keičiasi pacientų apt arnavimo
tvarka. Atšaukiamos planinės operacijos ir konsultacijos,
didesnioji dalis paslaugų teikiama nuotoliniu būdu. Pačią
tiksliausią informaciją gyventojams NUOTOLINIU BŪDU
suteiks juos aptarnaujančios įstaigos atstovai.
Karantino paskelbimo laikotarpiu planinis gydymas
stacionariose asmens sveikatos priežiūros įstaigose – at
šaukiamas, išskyr us atvejus, kai, nesuteikus paslaugų,
pablogėtų paciento būklė. Onkologinėmis ligomis sergan
tiems asmenims planinės priežiūros paslaugos priskiria
mos prie neatidėliotinų.
Suplanuotos medicininės reabilitacijos paslaugos taip
pat atidedamos, hospitalizuotiems pacientams – atšaukia
mos, išskyr us atvejus, kai tai gali lemti neįgalumą.
Ambulatorinėse sveikatos priežiūros įstaigose nuotoli
niu būdu vyksta:
• vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių
išrašymas,
• konsultacijos,
• elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimas
ir tęsimas,
• gydytojų tarpusavio konsultacijos,
• būtinųjų tyrimų paskyrimas,
• slaugytojų konsultacijos.
Karantino metu diagnostikos paslaugos teikiamos ir pro
cedūros atliekamos tik tais atvejais, kai jų nesuteikimas tu
rėtų tiesioginės įtakos pacientų sveikatos pablogėjimui.
Karantino laikotarpiu Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo minis
terijos atstovai nekviečia pacientų kontrolei dėl nedarbin
gumo, o išsiaiškina visą reikiamą informaciją su asmeniu
ir gydytoju, jei reikia, nuotoliniu būdu. Asmenų, kurie
kreipiasi į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą,
neįgalumo ir darbingumo lygių, specialiųjų poreikių nu
statymas vykdomas asmeniui nedalyvaujant ir Asmens
veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyną pil
dant susisiekus su šiais asmenims ar jų atstovais telefono
ryšio priemonėmis ar el. paštu.
Jeigu asmeniui nustatytas dalinis darbingumas, neįga
lumas, specialieji poreikiai, NDNT sprendimas dėl priimto
dalinio darbingumo, neįgalumo, specialiųjų poreikių būtų
tęsiamas automatiškai iki karantino galiojimo pabaigos ir
dar 30 kalendorinių dienų jam pasibaigus

Paslaugos namuose teikiamos tik ambulatorinių slau
gos ir paliatyviosios pagalbos paslaugų namuose teikimo
atvejais, išskyr us paslaugas, kurių nesuteikus pacientui
atsirastų poreikis būtinajai medicinos pagalbai ar reikš
mingai pablogėtų paciento būklė. Nesutrikusio vystymo
si naujagimių lankymas namuose karantino laikotarpiu
nevykdomas.
Ambulatorinių medicininės reabilitacijos paslaugų ir
profilaktinių patikrinimų ir prevencinių programų vyk
dymo teikimas atidedamas.
Planiniai skiepijimai nėra atidedami ir vykdomi atski
riant pacientų srautus.
Odontologijos paslaugos karantino laikotarpiu turi būti
sustabdytos, išskyr us būtinosios medicinos pagalbos už
tikrinimą.
Karantino laikotarpiu koronavir uso infekcijai valdyti
sveikatos priežiūros įstaigos įpareigotos pasitelkti visų
įstaigos profesinių kvalif ikacijų specialistus, gydytojus
rezidentus, aukštųjų universitetinių ir neuniversitetinių
mokyklų studentus paslaugoms teikti pagal kompeten
ciją. Sustiprintos reanimacijos, operacinių ir stebėjimo
padalinių komandas. Įstaigos turi užtikrinti paslaugų dėl
koronavir uso infekcijos teikimą laiku ir prieinamumą,
pacientų, kuriems paslaugos teikiamos ne dėl COVID-19
ligos, atskyrimą.
Paskelbto karantino metu visiems pacientams, kuriems
reikalingos dializės procedūros, turi būti užtikrintas šių
paslaugų teikimas.
Tuo atveju, jeigu dializė atliekama namuose, pacientai
turėtų būti konsultuojami nuotoliniu būdu arba vizituo
jami namuose. Pacientai, kuriems reikia atlikti net ir ne
sudėtingas operacijas, prieš tai turėtų būti ištiriami dėl
koronavir uso.
Tais atvejais, jeigu pacientas, kuriam atliekama dializė,
priklauso žmonių grupei, kurie turi būti izoliuoti karanti
no metu, jam dializės procedūros turi būti atliekamos ki
toje patalpoje arba gydymo įstaigoje, nei visiems kitiems
pacientams. Rekomenduojama, kad procedūrą tokiems
pacientams atliktų atskira medikų komanda.
Medicinos personalas turi ypač saugotis nuo koronaviru
so ir nedirbti su dializuojamais pacientais, jeigu atsiranda
bent menkiausi peršalimo ligų simptomai.
Respublikinės Šiaulių ligoninės informacija:
Visa planinė pagalba Respublikinėje Šiaulių ligoninėje

Būtina dezinfekuoti
bendrojo naudojimo
patalpas
Dėl besikeičiančios epidemiologinės situacijos, kurią kelia koronaviruso paplitimo grės
mė, daugiabučius administr uojančioms įmonėms, šių namų butų ir kitų patalpų savinin
kų bendrijų pirmininkams, jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiantiems asmenims
rekomenduojama organizuoti bendrojo naudojimo patalpų valymą drėgnuoju būdu, pe
riodiškai dezinfekuoti dažniausiai liečiamas vietas – dur ų rankenas, telefonspynių ir liftų
mygtukus, laiptinių turėklus. Tai raginami dar yti ir daugiabučių gyventojai, kitų patalpų
savininkai ir naudotojai.
Pagal Sveikatos apsaugos ministerijos išplatintas rekomendacijas aplinkai valyti ir dezin
fekuoti rekomenduojama naudoti 0,1 proc. natrio hipochloritą (skiesti santykiu 1:50, jeigu
naudojamas buitinis baliklis, kurio pradinė koncentracija yra 5 proc.). Paviršius, kuriuos
gali sugadinti natrio hipochloritas, reikia valyti 70 proc. koncentracijos etanoliu. Prieš
naudojant dezinfekcines medžiagas, būtina kiekvieną paviršių nuvalyti neutraliu plovikliu.
Panaudotas valymo ar dezinfekavimo priemones po kiekvieno valymo reikia išmesti
kaip užterštas atliekas, o daugkartinio naudojimo valymo priemonės turi būti dezinfe
kuojamos papildomai.
Nepamirškite užtikrinti dezinfekavimo procedūras atliekančių žmonių apsaugos, turėkite
tinkamas darbo ir saugos priemones (Lietuvos higienos norma HN 90:2011 „Dezinfekci
jos, dezinsekcijos ir deratizacijos bendrieji saugos reikalavimai“). Gyventojai, nusprendę
patys nedezinfekuoti patalpų, gali kreiptis į savo administratorius dėl paslaugos teikimo.
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius Antanas Bartulis

nuo kovo 16 d. yra atšaukiama, išskyr us specif inius atve
jus (chemoterapija, radioterapija, biologinė terapija, ža
lieji koridoriai, nėščiųjų konsultacijos, kuomet atliekama I
ir II trimestro ultrgarso patikra, naujagimių konsultacijos
ir kai kurios endoskopinės procedūros).
Taigi, tęsiama TIK NEATIDĖLIOTINA planinė pagalba
(pagalba, kurios nesuteikus gali pablogėti paciento būk
lė). Apie visa tai pacientai bus informuoti telefonu. Jeigu
nesulauksite skambučio – atvykite sutartu laiku.
PAPILDYMAS. Jeigu mūsų ligoninėje gaunate specia
lizuotą ilgalaikį gydymą (biologinę, hormoninę terapiją
ir kita), kreipkitės į mūsų ligoninės registratūrą numeriu
(8 41) 500 111 – būsite konsultuojami ir sujungti su rei
kalingu specialistu.
Kitais atvejais Jus gali konsultuoti Jūsų šeimos gydy
tojas, kuris, esant neatidėliotinai situacijai, taip pat Jus
nusiūs į mūsų ligoninę.

ŠIAULIŲ MIESTO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS
VĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė
Adresas: V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai
Skubios pagalbos-priėmimo skyriaus
tel. (8 41) 524 252
El. p. info@siauliuligonine.lt
VšĮ Šiaulių centro poliklinika
Adresas: Vytauto g. 101, Šiauliai LT-77156
Tel. (8 41) 523 113, faks. (8 41) 523 115
Registratūros tel.: (8 41) 523 869, (8 41) 525 657
El. p. info@siauliupoliklinika.lt
Svetainė www.siauliupoliklinika.lt
VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras
Psichikos sveikatos centras
Adresas: Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai
Tel.: 552 791, 416 653, faks. 552 791
Registratūros tel.: 552 878, 552 762 (vaikų registra
tūra)
El. p. sekretore@dainupspc.lt
Svetainė www.dainupspc.lt
Šiaulių miesto savivaldybės informacija
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Dėl koronaviruso įsigalioja nauja tvarka keliaujant miesto autobusais
Per 8 dienas, nuo karantino paskelbimo, keleivių suma
žėjo daugiau negu 67 proc., reaguojame ir keičiame tvar
karaščius, kurie įsigalioja nuo trečiadienio, t. y. nuo 2020
03 25 d.
Šiaulių miesto viešajame transporte dėl karantino galioja
nauja laikinoji tvarka. PRAŠOME JOS LAIKYTIS! Šiuo laiko
tarpiu svarbiausia – ŽMONĖS IR JŲ SAUGUMAS, todėl prio
ritetas yra pasirūpinti keleiviais, vairuotojais, kontrolieriais.
ATKR EIP IAM E DĖM ES Į į jau gal ioj us ius ir nauj us
POKYČIUS:
1. KARANTINO laikotarpiu vairuotojas bilietų neparduo
da! Atsiskaityti tiek grynaisiais pinigais, tiek banko kortele
karantino laikotarpiu negalima!
2. Prašome naudotis tik E. BILIETU. Žymėtis e. bilietą au
tobuse privaloma! E. bilieto kortelę galima įsigyti Šiaulių
autobusų stoties kasose.
3. Autobusai kursuos kol kas įprastu grafiku, tačiau svar
biausia LAIKYTIS SOCIALINIO ATSTUMO – ne mažesnio
nei 1,5–2 metrai.
4. Svarbiausiose miesto stotelėse keleivių kontrolės dar
buotojai ribos įlipančiųjų skaičių. Kitose stotelėse prašome
laikytis šio nurodymo savarankiškai.
5. Kiekviename autobuse yra dezinfekcinio skysčio ran
koms – NAUDOKITĖS JUO.
6. Keleiviai privalo rankas dezinfekuoti įlipę į autobusą
ir išlipdami iš jo.
7. Autobusai stotelėse prireikus stovės ilgiau nei įprastai,
todėl bus nukrypimų nuo tvarkaraščio – būkite supratingi
ir atlaidūs.
8. Įlipti ir išlipti bus galima tik pro vidurines ir galines
duris.
9. Įlipti iš išlipti pro priekines duris yra draudžiama!
10. Autobusuose draudžiama keleiviams sėstis dviejose
sėdimų vietų eilėse už vairuotojo.
11. Autobusuose keleiviai turi sėdėti šachmatine tvarka.
12. Autobusai yra vieša vieta, todėl BŪTINA VISIEMS DĖ
VĖTI KAUKES/RESPIRATORIUS, taip pat rekomenduojama
dėvėti ir vienkartines pirštines.

Viešojo transporto Šiaulių mieste pokyčiai:
Karantino metu, visiškai stabdomas P2 privežamasis
maršrutas.
Autobusų tvarkaraščiai, kurie, karantino metu yra stab
domi, t. y. šie maršrutiniai autobusai nevažiuos:
1 maršrutas:
Iš Zoknių žiedo st.: 18:11 18:19 19:08 19:24 19:53 20:27
20:47 21:06 21:24 22:03 22:19
Iš Savanorių žiedo st.: 17:49 18:39 18:56 19:24 20:21
20:40 20:57 21:17 21:35 21:51 22:45
3 maršrutas:
Iš Gegužių žiedo st.: 17:25 18:35 20:46 21:14 21:40
22:05 22:30
Iš Kuršėnkelio žiedo st.: 18:02 19:01 20:18 20:47 21:14
21:41 22:07 22:50
4 maršrutas:
Iš Medelyno žiedo st.: 20:47 21:04 22:15 22:44 23:28
Iš Rėkyvos žiedo st.: 21:33 21:45 22:55 23:22
4A maršrutas:
Iš Medelyno žiedo st.: 20:30 21:21 22:04 22:26
Iš Šiaulių malūno st.: 21:19 22:03 22:43 23:04
5 maršrutas:
Iš Muitinės st.: 18:12 19:02
Iš Pakruojo žiedo st.18:37
6 maršrutas:
Iš Dainų žiedo st.: 20:48 21:59 21:05 21:41 22:15 22:47
22:51
7 maršrutas:
Iš Gegužių žiedo st.: 19:30 19:58 20:33 21:21 21:31
21:41 22:16 22:33 23:08
Iš Savanorių žiedo st.: 18:57 20:01 20:31 20:52 21:02
21:13 21:50 21:54 22:10 22:45 22:54 23:27
11 maršrutas:
Iš Gytarių žiedo st. 18:57
Iš „Pumpuro“ st. 19:34
12 maršrutas:
Iš Kuršėnkelio žiedo st.: 18:44 19:24 21:03 21:39 21:56
22:31
Iš Dainų žiedo st.: 18:09 18:37 21:30 22:06 22:55

13 maršrutas:
Iš Pakruojo žiedo st. 18:15
16 maršrutas:
Iš Bažnyčios st. 22:32
Iš Daubos st. 22:43
17 maršrutas:
Iš Gegužių žiedo st. 9:00
Iš Ginkūnų kapinių žiedo st. 8:22
21 maršrutas:
Iš Gytarių žiedo st.: 20:16 21:52 22:11 22:48
Iš Ginkūnų žiedo st.: 20:48 21:22 21:41 22:20 22:58
29 maršrutas:
Iš Gytarių žiedo st.: 18:54 20:33 21:43 22:15 22:40
Iš Gamybos žiedo st. 19:35
Iš Sutkūnų st.: 21:08 21:42 22:13
P1 maršrutas:
Iš Zoknių žiedo st.: 8:03 8:12 8:35
Iš Oro uosto žiedo st.: 7:58; 8:12; 8:35
* Visi kiti maršrutiniai autobusai kol kas važiuoja pagal
iki karantino galiojusių tvarkaraštį.
* Savaitgaliais (šeštadieniais ir sekmadieniais) tvarka
raščiai lieka galioti tie patys, kurie galiojo iki karantino.
Stotelėse tvarkaraščiai keičiami nebus.
Tvarkaraščius rasite: https://www.stops.lt/siauliai/test.
html#bus ;
https://www.busturas.lt/lt/miesto
Apie bet kokius pokyčius nuolat informuosime. Visa in
formacija: autobusuose esančiuose ekranuose, FB, www.
busturas.lt!
LABAI SVARBU:
1. Transporto priemonės dezinfekuojamos dar atsakin
giau ir dažniau. Galinėse stotelėse vairuotojams nurodyta
nuolat vėdinti autobusus.
2. Bilietų kontrolė vyksta, esame tolerantiški, žmogiški
ir lankstūs. Kreipkitės, jei reikės informacinės pagalbos, į
kontrolierius.
UAB „Busturas“ informacija

Respublikinei Šiaulių ligoninei reikia mūsų pagalbos!
Ligoninės medikams ir kitiems darbuotojams
artimiausiu metu LABAI prireiks respiratorių
(FFP3, o jei tokių nėra – FFP2), vienkartinių
veido kaukių, vienkartinių chalatų, vienkarti
nių nitrilinių pailgintų pirštinių (arba, jei nėra,
– tiesiog pirštinių), vienkartinių galvos apdan
galų, kombinezonų, skydelių veidui, apsauginių
akinių (panašių į slidininkų akinius).
Taip pat reikalingos dezinfekcijos priemonės
rankoms (ir ne tik), vienkartiniai polietileniniai
antrankoviai ir prijuostės, ilgi antbačiai (bachi

lai), šilti lauko rūbai, batai ir įvairūs „pašiltini
mai“ dirbantiems lauko palapinėse, šilti ar šalti
gėr imai darbuotojams, maistas. Dėl paramos
kreipkitės telefonu +370 618 11 864.
Šiaulių ligoninės medikams, stojusiems į akis
tatą su pavojinga, mirtį nešančia liga, reikia ne
tik moralinės, bet ir finansinės paramos. Ligo
ninėje atidar yta COVID-19 pasekmių mažinimo
sąskaita. Į ją lėšų gali per vesti ir fiziniai, ir juri
diniai asmenys, neabejingi gyventojus užklupu
sios pandemijos grėsmės mažinimui.

Ligoninės vadovas Remigijus Mažeika sako,
kad surinktos lėšos pirmiausia bus skiriamos
svarbiausioms medicinos darbuotojų, pacien
tų apsaugos priemonėms, medicinos įrangai
įsigyti.
COVID-19 pasekmių mažinimo sąskaita:
AB Šiaulių bankas
LT897180000001130285
Paramos sąskaita
Dėkojame visiems, kurie nelieka abejingi, ir
prašome – likite namuose!

Šiauliuose pradėti
patikrinimai
mobiliajame
koronaviruso
patikros punkte
Kovo 24 dienos vidurdienį pradėjo veikti mobilusis punktas, kuriame
bus tiriami galimai koronavir usu užsikrėtę asmenys. SVARBU! Sava
vališkai į šį punktą vykti negalima, pirmiausia reikia kreiptis tel. 1808
ir operatorius suteiks visą informaciją, kaip elgtis toliau.
Atvykus Jums paskirtu laiku, būtina likti automobilyje ir vykdyti
personalo nurodymus. Prie įvažiavimo įrengtas stendas su instr ukci
jomis, kaip reikia elgtis punkte. Su savimi būtina turėti asmens tapa
tybę patvirtinantį dokumentą ir A4 formato baltą lapą, ant kurio turi
būti užrašytas Jūsų telefono numeris, jį reikia padėti automobilio vi
duje matomoje vietoje.
Kaip vyksta patikros procesas:
• pirmiausia skambinkite karštosios linijos tel. 1808 ir registr uoki
tės, o pagal suteiktą informaciją ir simptomus operatorius nuspręs, ar
jums reikia patikrinimo;
• paskyr us laiką, savo transportu (negalima vykti taksi ar viešuoju
transportu) atvykite į mobilųjį punktą (aikštelė prie Šiaulių arenos,
Jono Jablonskio g. 16);
• atvykęs į mobilųjį punktą, negalite lipti iš automobilio ir atidar yti
lango, kol to nepaprašys mobiliosios komandos nar ys;
• tepinėlis iš nosiar yklės bus paimtas Jums neišlipus iš automobilio;
• po tepinėlio paėmimo turite grįžti į namus, laukti tyrimo atsaky
mo ir izoliuotis namuose 14 dienų po paskutinės atvykimo į Lietuvą
dienos ar po paskutinės sąlyčio su sergančiuoju COVID-19 liga dienos.
Bendrųjų reikalų skyriaus informacija
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COVID-19 neplatina ir negali pernešti nei ūkiniai, nei naminiai gyvūnai
Prancūzijos maisto, aplinkos ir darbuotojų
sveikatos ir saugos agentūra (ANSES) paskelbė,
kad naminiai gyvūnai ir gyvuliai neplatina koro
naviruso COVID-19. Tokias išvadas mokslinin
kai pateikė išnagrinėję visus šiuo metu turimus
mokslinius duomenis apie naująjį koronavirusą.
Analogiškas išvadas patvirtino ir Pasaulio gyvūnų
sveikatos organizacija (OIE), Pasaulio sveikatos
organizacija, Jungtinių Amerikos Valstijų ligų
kontrolės ir prevencijos centras ir kitos tarptau
tinės organizacijos.
Nors gyvūnai Kinijoje buvo galimas pirminis in
fekcijos šaltinis, tačiau dabar pagrindinis koronavi
ruso perdavimo būdas yra žmonių tarpusavio ryšys.
Naminiai gyvūnai COVID-19
COVID-19 tarp žmonių plinta daugiausia oro laše
neplatina, tačiau gali platinti kitas liniu būdu – čiaudint, kosint ar iškvepiant. Tačiau
ligas, todėl po kontakto su gyvūnu reikėtų nepamiršti, kad visi gyvūnai gali sirgti kito
būtina plautis rankas.
mis ligomis ir turėti mikrobų ar parazitų, dėl kurių

žmonės gali susirgti. Todėl po kontakto su gyvūnu,
tvarkius jo pašarą, tualetą, atliekas ar pan., būtina
nusiplauti rankas, reikėtų neleisti gyvūnams laižyti
veido, jų nebučiuoti, nesidalyti maistu.
Prancūzijos mokslininkai, išanalizavę koro
naviruso genetinę struktūrą, teigia, kad taip pat
mažai tikėtina, jog virusu nuo sergančio žmo
gaus galėtų užsikrėsti naminiai augintiniai ar
kiti gyvūnai. Ekspertai atmetė ir galimybę virusą
perduoti ar platinti per maistą, gautą iš užkrėsto
gyvūno. Mokslininkų nuomone, bet koks viruso
pernešimas per maistą įmanomas tik tokiu at
veju, jei pacientai ar virusu užkrėsti asmenys tą
maistą užteršė jį tvarkydami ar ruošdami. Todėl
atkreipiamas dėmesys, kad maisto gaminimas
ir geros higienos praktikos laikymasis tvarkant
ir ruošiant maistą yra pagrindinė veiksminga
priemonė, užkertanti kelią užkrėtimui virusu.

Šis virusas, kaip ir kiti koronavirusai, yra jautrus
virimo temperatūrai. Todėl 4 minučių terminis
apdorojimas 63 °C temperatūroje gali sumažinti
maisto produkto užteršimą 10 000 kartų.
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarny
bos Šiaulių departamentas primena visiems
maisto tvarkytojams ir veterinarinių paslaugų
teikėjams, kad rekomendacijas, kaip užtikrin
ti tinkamą darbuotojų ir veiklos apsaugą ir
higieną karantino laikotarpiu, ir atsakymus
į dažniausiai užduodamus klausimus apie
COVID-19 galima rasti VMVT interneto sve
tainėje www.vmvt.lt, tel. (8 41) 50 90 31,
el. paštu siauliai@vmvt.lt.
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
Šiaulių departamento informacija

SVARBU: paslaugų ir paramos gyventojams teikimas Šiaulių mieste
DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS
TEIKIMO KORONAVIRUSO (COVID-19)
PANDEMIJOS METU
(Lietuvos Respublikos socialinės apsau
gos ir darbo ministerijos rekomendacijų
įgyvendinimas)
Šiaulių miesto savivaldybės gyventojai dėl
piniginės socialinės paramos (visų socialinių
išmokų) gali kreiptis šiais būdais:
• Prašymus socialinėms išmokoms ir kom
pensacijoms prašome teikti elektroniniu būdu
per Socialinės paramos šeimai informacinę sis
temą (SPIS) www.spis.lt.
• Nesant galimybės pateikti prašymo elekt
roniniu būdu, prašome pateikti elektroniniu
paštu parama@siauliai.lt arba skambinti infor
macijos telefonais: centrinės miesto dalies gy
ventojai – tel. (8 41) 386 487, pietinės miesto
dalies gyventojai – tel. (8 41) 386 462.
• Dėl laidojimo pašalpos prašymus prašome
teikti elektroniniu būdu www.spis.lt, nesant ga
limybės, skambinti tel. (8 41) 386 488.
• Pažymas apie gaunamas pajamas ga
lima užsisakyti elektroniniu paštu arba
telefonu: centrinės miesto dalies gyventojai –
tel.: (8 41) 386 487, 386 488, el. paštu
vida.tupyte@siauliai.lt, matilde.mikuleniene@
siauliai.lt; pietinės miesto dalies gyventojai –
tel. (8 41) 386 462, el. paštu paulius.gerulskis@
siauliai.lt. Išrašytos pažymos bus išsiunčiamos
prašyme nurodytu adresu.
Asmenims, kuriems baigiasi specialiųjų po
reikių nustatymo terminas karantino laikotar
piu, t. y. nuo 2020 m. kovo 16 d., specialieji
poreikiai bus tęsiami automatiškai iki karan
tino galiojimo pabaigos ir dar 30 kalendorinių
dienų jam pasibaigus. Asmenims nereikia pa
teikti dokumentų Neįgalumo ir darbingumo
nustatymo tarnybai (NDNT) ar vykti į NDNT
dėl termino pratęsimo. Socialinių išmokų ir
kompensacijų skyrius, gavęs informaciją iš
NDNT apie priimtą sprendimą, tikslinės kom
pensacijos mokėjimą atnaujins be asmens, jo
įgaliotų asmenų, sutuoktinių, artimų giminai
čių ar globėjų atskiro prašymo ir apie tai infor
muos tikslinių kompensacijų gavėjus.
DĖMESIO! Asmenys, kurie karantino metu
išleisti nemokamų atostogų, lieka nedrausti
sveikatos draudimu. Prašymus vienkartinei
pašalpai sveikatos draudimui apmokėti galima
pateikti Socialinių išmokų ir kompensacijų sky
riui adresu: Tilžės g. 170, Šiauliai, arba Tilžės
g. 22, Šiauliai, paliekant juos tam skirtose dė
žėse. Prašymus pateikti galima ir elektroniniu
paštu parama@siauliai.lt. Prie prašymo reikia
pridėti asmens dokumento kopiją.
Informacija teikiama telefonais: centrinės
miesto dalies gyventojams – tel. (8 41) 386
487, pietinės miesto dalies gyventojams – tel.
(8 41) 386 462.
Prašymo dėl vienkartinės pašalpos skyrimo
pavyzdys pridedamas.
Atsižvelgdami į esamą situaciją, piniginę
socialinę paramą (socialines išmokas) Šiaulių
miesto savivaldybės gyventojams pratęsime
be papildomo asmens prašymo (pvz., 3 mė
nesiams arba, priklausomai nuo aplinkybių,
ilgesniam laikotarpiui).
Atsižvelgdami į susidariusią situaciją, atsisa
kėme buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo
aktų surašymo asmenų gyvenamose vietose
(esant poreikiui, bendrausime elektroninio
ryšio priemonėmis) ir sustabdėme asmenų pa
Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Juridinių asmenų registras, kodas 188771865
Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai
Tel. (8 41) 500 510, el. p. info@siauliai.lt

sitelkimą visuomenei naudingai veiklai atlikti.
Skubos tvarka įvertinome Savivaldybės
tvarkos aprašų, reguliuojančių piniginės so
cialinės paramos teikimą, pakeitimo poreikį ir
numatėme pagrindus skirti minėtas pašalpas
(vienkartinę, tikslinę ar periodinę) ekstrema
lių situacijų atvejais ar lanksčiau vertinti as
mens (šeimos) padėtį, užtikrinti papildomai
skiriamos socialinės paramos adekvatumą.
Šiaulių miesto savivaldybės teisės aktų keisti
nereikia, nes tokia galimybė juose jau yra nu
matyta: Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2019 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. T-474
patvirtinto Piniginės socialinės paramos, pa
šalpų nepasiturintiems Šiaulių miesto savival
dybės gyventojams ir išmokų vaikams teikimo
tvarkos aprašo 35.8 papunktis numato gali
mybę skirti piniginę socialinę paramą Įstaty
me nenumatytais atvejais, aprašo 36 punkte
yra numatyta periodinių, tikslinių sąlyginių ir
vienkartinių pašalpų skyrimas, aprašo 36.18
papunktyje numato skirti vienkartinę pašalpą
apraše nenumatytais atvejais.

DĖL SOCIALINES PASLAUGAS
TEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ DARBO
ORGANIZAVIMO
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m.
kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 ,,Dėl karantino
Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“
3.5 papunkčio įgyvendinimo)
Šiaulių miesto savivaldybės gyventojus dėl
socialinių paslaugų gavimo Socialinių paslau
gų skyrius nuo 2020 m. kovo 16 d. iki kovo 30
d. aptarnauja tik nuotoliniu būdu – el. būdu,
el. paštu arba telefonu.
• Skyriaus patalpose adresu: Tilžės g. 170,
Šiauliai, laiptinėje yra paruošta vieta dokumen
tams pildyti ir padėti prašymai gauti socialines
paslaugas. Užpildę prašymus, klientai įdeda
juos į tam skirtą dėžę.
• Prašymus dėl integralios pagalbos dienos
socialinės globos asmens namuose ar apgy
vendinimo globos namuose galima pateikti ir
el. paštu socialines.paslaugos@siauliai.lt arba
siųsti paštu Socialinių paslaugų skyriui adre
su: Tilžės g. 170, Šiauliai.
• Prašymą dėl Europos pagalbos paramos
maisto produktais gali užpildyti atvykus adresu
Tilžės g. 170 arba pateikti tel. (8 41) 38 64 81;
• Konsultacijos socialinių paslaugų klausi
mais teikiamos tel. (8 41) 38 64 84.
• Konsultacijos dėl dienos socialinės glo
bos asmens namuose teikiamos tel. (8 41) 38
64 83.
• Konsultacijos dėl apgyvendinimo globos
namuose teikiamos tel. (8 41) 38 64 85.
• Užtikrinama žmonių su negalia priežiūra
asmens namuose. Paslaugą į namus asmenims
su negalia (integrali pagalba, dienos socialinė
globa) ar negalintiems savęs apsitarnauti teikia
šios įstaigos: BĮ Globos namai, BĮ Socialinių pa
slaugų centras ir Šiaulių vyskupijos „Caritas“.
Teikdami paslaugas, darbuotojai laikosi as
mens higienos, naudoja apsaugines priemones
(vienkartines pirštines, vienkartines kaukes ir
kt.), esant poreikiui, dezinfekuoja paviršius
asmens namuose ir pagal galimybes laikosi 2
metrų atstumo, saugodami klientą ir jo arti
muosius nuo tikimybės būti užkrėstiems viru
su. Apsilankymų skaičius šiuo laikotarpiu yra
sumažintas ir teikiamos tik būtinos paslaugos.
• Nuo 2020 m. balandžio mėn. vidurio Eu

ropos pagalbos labiausiai skurstantiems asme
nims maisto produktus dalins ,,Maisto bankas“:
Informacija dėl dalinimo punktų ir dalinimo
laiko bus teikiama telef. 8 684 66536, Aurelija
Paulauskienė arba telef. (8 41) 386 484, So
cialinių paslaugų skyrius.
• Informacija apie Šiaulių miesto savivaldy
bės socialinių paslaugų įstaigų teikiamas pa
slaugas skelbiama interneto svetainėse:
Šiaulių miesto savivaldybės globos namai
www.siauliuglobosnamai.lt;
Šiaulių miesto savivaldybės socialinių pa
slaugų centras www.siauliuspc.lt;
Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos na
mai www.svgn.lt;
Kompleksinių paslaugų namai ,,Alka“ www.
kpnalka.lt.
• Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, drau
džiama lankytis iki 2020 m. kovo 30 d. visose
stacionariose socialinių paslaugų įstaigose,
šeimynose, grupinio ir bendruomeninio gyve
nimo namuose.
• Veikla vaikų, žmonių su negalia ir pagyve
nusių žmonių dienos ir užimtumo centruose
nevykdoma.
• Maitinimas labdaros valgykloje tęsiamas,
siekiant padėti sunkiai besiverčiantiems asme
nims ar bėdžiams. Maistas gaminamas valgyk
loje, o išduodamas nekontaktuojant su klientu.
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. kovo 17 d. įsakymu Nr.
A-368 „Dėl pavedimo Šiaulių miesto savivaldy
bės ugdymo įstaigų vadovams“ ikimokyklinio
ugdymo įstaigų vadovams pavesta nuo 2020
m. kovo 16 d. užtikrinti medicinos sektoriaus
įstaigų darbuotojų šeimose augančių vaikų,
kurie ugdomi pagal ikimokyklinio ir priešmo
kyklinio ugdymo programas, priežiūrą, jeigu
to neįmanoma įgyvendinti namuose, o Centro
ir „Saulės“ pradinių mokyklų vadovams užtik
rinti medicinos sektoriaus įstaigų darbuotojų
šeimose augančių vaikų, kurie ugdomi pagal
priešmokyklinio ugdymo programą, ir moki
nių, ugdomų pagal pradinio ugdymo progra
mą, priežiūrą, jeigu to neįmanoma įgyvendinti
namuose taip:
• įstaigoje prižiūrimų vaikų / mokinių grupę
sudaro ne daugiau nei 5 vaikai;
• vaikai / mokiniai įstaigoje prižiūrimi nuo 7
val. iki 19 val., išskirtiniais atvejais – iki 22 val.;
• vaikų / mokinių maitinimas organizuoja
mas įstaigos vadovo nustatyta tvarka;
• tėvų atlyginimą už maitinimo paslaugą su
daro mokestis už maisto produktus;
• vaikų / mokinių priežiūra įstaigose vykdo
ma pagal Šiaulių miesto savivaldybės administ
racijos pateiktą sąrašą.
PLANUOJAMA nuo 2020 m. kovo 30 d. aš
tuonioms ikimokyklinio ugdymo įstaigoms
(lopšeliams-darželiams „Bangelė“, „Berželis“,
„Drugelis“, „Ežerėlis“, „Saulutė“, „Pasaka“,
„Gintarėlis“, „Eglutė“) vykdyti medicinos sekto
riaus, policijos, priešgaisrinės tarnybos, krašto
apsaugos darbuotojų šeimose augančių vaikų,
kurie ugdomi pagal ikimokyklinio ir priešmo
kyklinio ugdymo programas, priežiūrą, jeigu
to neįmanoma įgyvendinti namuose.
Nuo 2020 m. kovo 31 d., pasibaigus mokinių
pavasario (Velykų) atostogoms, visose bend
rojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo
mokyklose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose
ugdymo procesas bus organizuojamas nuoto
linio mokymo / ugdymo būdu.

Vieną kartą per savaitę (ketvirtadieniais arba
penktadieniais) 1196 vaikams (priešmokykli
nio ugdymo grupės, 1–12 klasės) iš nepasitu
rinčių šeimų švietimo įstaigose bus dalijamas
sausas maisto davinys visai savaitei. Šią pa
slaugą teikia 31 bendrojo ugdymo mokykla,
12 lopšelių-darželių.
Planuojama nuo kovo 30 d. pagal poreikį
gaminti šiltą maistą vaikams iš rizikos šeimų.
AKTUALU TĖVAMS!!! Parengti du Savival
dybės tarybos sprendimų projektai (2020 m.
balandžio 2 d. posėdžiui), kuriais siūloma,
paskelbus valstybės lygiu ekstremaliąją situa
ciją ir privalomai sustabdžius vaikų ugdymo ir
priežiūros procesą, atleisti tėvus nuo tėvų atly
ginimo už ikimokyklinio ugdymo paslaugas ir
už neformaliojo švietimo bei sportinio ugdymo
paslaugas, kurios yra teikiamos švietimo įstai
gose ir sportinio ugdymo centruose.

CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS
PASLAUGŲ TEIKIMAS KARANTINO
LAIKOTARPIU ORGANIZUOJAMAS
NUOTOLINIU BŪDU
Rekomenduojame dėl civilinės metrikacijos
paslaugų kreiptis per metrikacijos paslaugų
informacinę sistemą MEPIS (https://mepis.
registrucentras.lt) el. paštu cms@siauliai.lt ir
telefonais.
Užsakius paslaugą per MEPIS (https://mepis.
registrucentras.lt), dokumento originalą bus
galima atsiimti Civilinės metrikacijos skyriuje
pasibaigus karantinui.

SANTUOKOS REGISTRAVIMO TVARKA
KARANTINO LAIKOTARPIU
Registruojant santuoką, ribojamas dalyvau
jančiųjų santuokos registravimo ceremonijoje
asmenų skaičius iki 5 asmenų, neskaičiuojant
Civilinės metrikacijos įstaigos darbuotojo. Jau
navedžiai ir liudytojai dalyvauti privalo pagal
nustatytus galiojančius teisės aktus.
Santuokos registravimas, turintis vykti rep
rezentacinėse vietose, perkeliamas į Civilinės
metrikacijos skyriaus patalpas.
Karantino metu rekomenduojama santuo
kos registravimą perkelti į kitą laiką – pasibai
gus karantinui.
Kūdikio kraitelis, el. priemonėmis besikrei
piančioms šeimoms, bus pristatomas į namus
(ačiū savanoriams:))
Informacija apie civilinės būklės aktų regist
ravimo paslaugų teikimo pasikeitimus skelbia
ma interneto svetainėje www.siauliai.lt.
SAVANORIAI
Paskelbtas tel. 8 614 33 449, el. p.
savanoriai@siauliai.lt, kuriais registruojami sa
vanoriai, norintys padėti Savivaldybei. Šį dar
bą koordinuoja Gintaras Jasiūnas, jam talkina
Šiaulių sporto centrų direktoriai.
2020-03-23 yra užsiregistravę 78 savano
riai. Savanorių sąrašas nuolat atnaujinamas,
tikslinamos savanorių galimybes padėti (spe
cializacija, galimas darbo laikas ir pobūdis).
Sudarytos 3 tarnybos:
1. Pagalba asmenims, esantiems namuose
(seneliai, mamos, tėčiai ir kt.).
2. Pagalba paruošiant ir prižiūrint izoliaci
jos vietas.
3. Pagalba mobiliųjų patikrų punktuose.
Esant poreikiui, bus formuojamos kitos
tarnybos.

Šiaulių miesto savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro Visuomenės informavimo, administravimo, elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupės leidinys.
Sudarytojai: Vitalis Lebedis, Agnė Buchaitė, Justinas Švėgžda, Lina Bivainienė, Rimgailė Ruibytė. Kalbos redaktorė Aušrinė Rinkevičienė.
Rinko ir maketavo UAB „Šiaulių kraštas“ techninis centras. Spausdino „Tintago“ spaustuvė

