ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL BENDROJO NAUDOJIMO PATALPŲ VALYMO IR KITŲ HIGIENOS
REIKALAVIMŲ UŽTIKRINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE
2020 m.

d. Nr. AŠiauliai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 42 punktu, 29
straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamų ligų profilaktikos ir
kontrolės įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi, 25 straipsnio 3 dalimi, Visuomenės sveikatos priežiūros
įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 5 punktu ir 2 dalimi, ir 41 straipsniu, Lietuvos Respublikos 2020 m.
vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 ,,Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“,
Vyriausybės Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų
savininkų bendrijų įstatymo 14 straipsnio 6 dalies 8 ir 9 punktais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. Nr. 831 nutarimu patvirtintų Daugiabučio namo bendrojo
naudojimo objektų administravimo nuostatų 3 punktu, 4.5. punktu, 8.6. papunkčiu, Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-971 patvirtintu statybos
techniniu reglamentu STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų
nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ (su tolimesniais pakeitimais), Lietuvos
Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 46 ir 349 straipsniais, atsižvelgdamas į
nepalankią COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemiologinę situaciją Šiaulių mieste:
1. Į s a k a u Šiaulių miesto daugiabučius gyvenamuosius namus administruojančioms
įmonėms, butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų pirmininkams, jungtinės veiklos sutarties pagrindu
veikiantiems asmenims, siekiant gyventojų sveikatos apsaugos:
1.1. nuolat užtikrinti ir organizuoti Šiaulių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo
naudojimo patalpų (toliau – bendrojo naudojimo patalpos) valymą ir priežiūrą atitinkančią asmenų
sveikatos ir higienos reikalavimus;
1.2. organizuoti sanitarijos ir higienos reikalavimus užtikrinančius darbus (laiptinių, laiptų
turėklų, spynų, skydelių, pašto dėžučių, liftų, kitų paviršių valymo ir pan.) (toliau – valymo darbai)
bendrojo naudojimo patalpose pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per savaitę;
1.3. užtikrinti, kad valymo darbai bendrojo naudojimo patalpose būtų atliekami laikantis
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijų;
1.4. jeigu valymo darbus atlieka patys gyventojai, užtikrinti, kad jie būtų atliekami ne rečiau,
nei numatyta šio įsakymo 1.2 papunktyje;
1.5. informuoti daugiabučių namų gyventojus, iškabinant pranešimus skelbimų lentose, kad
gyventojai laikytųsi rankų higienos reikalavimų, kosėjimo bei čiaudėjimo etiketo, vengtų liesti
bendrus (turėklus, liftų valdymo skydelį ir pan.) paviršius rankomis, kad patys daugiabučių namų
gyventojai bendrojo naudojimo objektų valymui nenaudotų savo gyvenamųjų patalpų valymui
naudojamo inventoriaus.
2. Į p a r e i g o j u Bendrųjų reikalų skyrių šį įsakymą nuolat skelbti Šiaulių miesto
savivaldybės interneto svetainėje.
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