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MEDICINOS REZERVO SAUGOJIMO IR FARMACINES VEIKLOS SKYRIAUS

FARMACINES VEIKLOS [R MEDICINOS REZERVO SAUGOJIMO POSKYRIO

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Medicinos rezervo saugojimo ir farmacines veiklos skyriaus Farmacines veiklos ir medicinos

rezervo saugo.fimo poskyris (toliau -'p"rky*) yra sveikator upruugos ministerijos Ekstremaliq

sveikatai situ4cijq ;;r; ltoiiau - Centras; tttut tutinit padalinys, pavaldus Medicinos rezervo

saugojimoirf4rmacinesveiklosskyriaus(toliau-Skyrius)vedejui.
2. Poskyris savo veiklqje uiouaujasi Lietuvos Respublikos istatymais' Vyriausybes

nutarimais, svpikatos apsaugos .ipilt o-isar.v-,i*ir ir. k]tals teises aktais, taip pat centro nuostatais'

Centro darbo reglamentu, CJntro direktoriaus lsakymais beiiiais nuostatais'

3. posliyrio .r"d"j;" ir darbrlotojai I darbQ priimami Darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta

tvarka.

II. POSKYRIO UZDAVINIAI IR FUNKCIJOS

lsmedicinosrezervomaterialiniqisteklittatsargq
iq, ekonomines gresmes, mobilizacijos paskelbimo

preparatq geros platinimo praktikos reikalavimus'
ytus uZdavinius, atlieka tokias funkcijas:
s medicinos rezervo materialiniq i5tekliq atsargq
'imams;

terialiniq i5tekliq atsargas, uZtikrindamas saugomq

sargq kokYbes i5laikYm4;
valsiybes medicinos fezervo materialiniq istekliq

atsargq bfikles tikrinimq;
5.4. dalyvauja palaikant Poskyryje saugomq irenginiq, priklausandiq valstybes medicinos

rezervo materiaiiniq i5tekliq atsargoms, darbinq biiklE ;
5.5. rengia ir nustatyta tvarka styriuur u"aelrri teikia Poskyryje saugomq atnaujintinq ar

si[lomq nuraSytl valstybes n'Ldi"i"ot tezeryo i5tekliq atsargq s4ra5us;

5.6. isduoda valstybes r,nedicinos rezervo mate-rialiniq i5tekliq atsargas Vyriausybes ar

ktams;
medicinos rezervo materialiniq i5tekliq atsargas;

s medicinos rezervo materialiniq i5tekliq atsargq

eja;
estasfunkci jas, je igujosnepr ie i taraujaLietuvos

Respublikos lstatymams ar kitiems teises aktams'



ilI. POSKYRIO DARBO ORGANIZAVIMAS

6. Poskyriui vadovauja vedejas, kuris organizuoja Poskyrio darb4 bei atsako uZ jo veiklos

kokybg ir rezultatus,
7. Poskyrio darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisg:
7.1. susipaZinti ir gauti Centro direktoriaus isakymq bei kitq Centro norminiq dokumentq

nuora5us (su valstybes ir tamybos paslapti sudarandia informacija susipaZinti gali tik teises aktq
nustatyta tvarka igije tokie teisg Poskyrio darbuotojai);

7.2. gauti informacij4, reikaling4 Poskyrio pavestoms funkcijoms vykdyti, i5 sveikatos
prieZi[ros istaigq ir kitq institucijq;

7.3. dalyvauti Centro ar kitq institucijq sudaromq darbo, derybq ir kitq grupiq ar komisijq
veikloje;

7.4. nuolat tobulinti savo kvalifikacijq;
7.5. naudotis Centro tamybinio transporto priemonemis vykdant pavedimus ir uZduotis darbo

klausimais.
8. Poskyrio darbuotojai privalo:
8.1. vadovautis Poskyrio nuostatais bei savo pareigybiq apra5ymais (pareiginiais nuostatais);
8.2. laiku ir kokybi5kai atlikti pavedamus darbus (uZduotis).

IV. ATSAKOMYBE

9.U25iq nuostatq nevykdymq ar netinkamq jq vykdym4 Poskyrio vedejas ir darbuotojai atsako
Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10. Poskyrio nuostatai gali buti keidiami ar papildomi keidiantis istatymams, kitiems teises
aktams ar Centro darbo organizavimo tvarkai.


