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Darbuotojas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą biomedicinos mokslų studijų
srityje: visuomenės sveikatos kryptis arba medicinos kryptis;

 būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro bei kitų institucijų įsakymais
ir kitais teisės aktais, susijusiais su ekstremaliųjų situacijų ir krizių prevencija, valdymu bei
sveikatos priežiūros įstaigų veikla ekstremaliųjų situacijų atvejais. Išmanyti teisės aktus,
reglamentuojančius visuomenės informavimą, mokymų, pratybų, seminarų organizavimą;

 būti susipažinusiam su Europos Sąjungos, NATO ir kitų šalių teisės aktais,
reglamentuojančiais ekstremaliųjų situacijų prevencijos bei valdymo klausimus;

 mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti ir valdyti informaciją, bendrauti su atitinkamomis
Lietuvos ir kitų šalių institucijomis;

 rengti teisės aktų projektus ir pagal savo kompetenciją atlikti teisės aktų ekspertizę;
 sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles ir teisės aktų

rengimo taisykles;
 savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą ekstremaliųjų sveikatai situacijų

prevencijos srityje bei gebėti priimti sprendimus;
 mokėti dirbti kompiuteriu (Windows operacinėse sistemose Microsoft Office vartojimo

programomis, taip pat darbo tinkle įrankiais);
 mokėti anglų kalbą, B1 lygis;
 būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, gebėti bendrauti;

Darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, reglamentuojančius ekstremaliųjų sveikatai
situacijų prevencijos priemonių planavimą ir įgyvendinimą, sveikatos priežiūros įstaigų
veiklą šioje srityje, visuomenės informavimą, mokymų ir pratybų organizavimą, teikia
siūlymus dėl šių teisės aktų rengimo, tobulinimo ir įgyvendinimo;

 pagal kompetenciją planuoja ir įgyvendina ekstremaliųjų situacijų prevencines priemones,
dalyvauja įgyvendinant Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos ekstremaliųjų situacijų
valdymo bendruosius ir specialiuosius planus;

 pagal kompetenciją rengia ir teikia informaciją valstybės institucijoms, sveikatos priežiūros
įstaigoms ir visuomenei ekstremaliųjų situacijų klausimais;

 organizuoja ir veda pasitarimus, pratybas, mokymus, seminarus, konferencijas ekstremaliųjų
sveikatai situacijų prevencijos ir valdymo klausimais;

 pagal kompetenciją dalyvauja valstybinio, savivaldybės lygio pratybose ekstremaliųjų
situacijų klausimais;

 kaupia ir analizuoja informaciją apie ekstremaliąsias sveikatai situacijas, jų padarinius,
padarinių mažinimo ar likvidavimo priemonių panaudojimą;

 renka ir atnaujina kontaktinius duomenis apie atsakingus asmenis už skubios informacijos
perdavimą, teikimą ir priėmimą ekstremaliųjų situacijų atvejais darbo ir poilsio laiku;

 pagal kompetenciją dalyvauja užtikrinant Išankstinio įspėjimo ir reagavimo sistemos (IĮRS)
ir kitų tinklų informacinį aptarnavimą;

 rengia informacinius pranešimus apie ekstremaliąsias situacijas visuomenės informavimo
priemonėms;

 teikia informaciją Sveikatos apsaugos ministerijai apie planuojamus renginius, seminarus,
konferencijas;

 užtikrina nuolatinį informacijos visuomenei rengimą ir talpinimą SAM Ekstremalių
sveikatai situacijų centro interneto svetainėje;

 įgyvendina komunikacijos planų priemones.


