
Nuo kovo 16 d. Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtas karantinas. JŪS TURITE
SAVIIZOLIUOTIS - Jeigu 14 dienų laikotarpiu turėjote riziką užsikrėsti naujuoju
koronavirusu (COVID – 19), t.y. lankėtės paveiktose teritorijose ar turėjote kontaktą
su tokiu asmeniu.Visais rūpimais karantino klausimais kreiptis karštąja linija: mob.
tel. 8 611 37 177 (VISĄ PARĄ), el.p.: esoc@vilkaviskis.lt. Pastebėjus, jog
nesilaikoma karantino reikalavimų skambinti 112. Koronos karštoji linija - 1808
(skambinti pasireiškus šiems simptomams: karščiavimas, dusulys, kosulys,
raumenų skausmai).

Savivaldybės administracija ir jos skyriai, pavaldžios įstaigos pereina į nuotolinio
darbo režimą, į jas patekti negalima. Su savivaldybe prašoma susisiekti telefonu
8  342 60062, el. paštu: savivaldybe@vilkaviskis.lt. Darbuotojų kontaktus galima
rasti interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt. 

Paskirta ugdymo įstaiga – Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“, tel. 8  342
52924, el. p.: darzelispasaka@gmail.com kuriame užtikrinamas vaikų užimtumas
išimtiniais atvejai. Vieni iš tokių – specialiųjų tarnybų, medicinos gydymo įstaigų,
vaistinių, prekybos centrų darbuotojų vaikai.

Savivaldybė jau susitarusi su apgyvendinimo įstaigom, kuriose prireikus bus galima
apgyvendinti savivaldybės gyventojus, grįžusius iš koronaviruso paveiktų užsienio
valstybių ir neturinčių galimybės 14 dienų saviizoliuotis namuose: Kybartų „Rasos“
specialioji mokykla (Darvino g. 4, Kybartai), Kybartų vaikų globos namai (Kybartai
Darvino g. 4), Karalių bendruomenės namai (Karalių k. Sodų g. 1A). Laikino
apgyvendinimo koordinatoriumi paskirtas vyriausiasis civilinės saugos specialistas
Robertas Fišeris, tel.: 8 616 53 410, el. paštas: robertas.fiseris@vilkaviskis.lt.

SENJORAI! Primygtinai rekomenduojame Jums likti namuose. Jeigu Jums reikalinga
pagalba, kreipkitės į artimuosius arba į maisto ir kitų būtinųjų priemonių
pristatymo organizavimo ir užtikrinimo koordinatorių, tel. 8  673 97417. Jūs esate
pačioje rizikingiausioje grupėje!

Viešojoje įstaigoje Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centre karantino metu
teikiama būtinoji odontologinė pagalba. Darbo dienomis nuo 7:00 val. iki 19:00 val.,
šeštadieniais - nuo 8:00 val. iki 13:00 val. Adresas: P. Jašinsko g. 2, Vilkaviškis.

Šalyje plintant koronavirusui ir esant karantino sąlygoms teikiama nemokama
emocinė ir psichologinė pagalba. Kreipkis – tel. 8 616 89 223.

Saviizoliacija šiuo metu yra svarbiausia priemonė, kuri reikšmingai  gali padėti
siekiant stabdyti koronaviruso ir jo sukeliamos ligos  plitimą. Nesilaikant
saviizoliacijos nurodymų gresia administracinė ir baudžiamoji atsakomybė.

Svarbi informacija gyventojams:
 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRAŠOME LIKTI NAMUOSE, SAUGOTI SAVE IR KITUS!

 


