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Įvadas 
Dėl esamos ir ateityje kilsiančios grėsmės sveikatai viso pasaulio šalys yra priverstos peržiūrėti, keisti ir 
vykdyti planus, kuriuose numatyti veiksmai susidarius didelio masto ekstremalioms visuomenės sveikatai 
situacijoms. Ankstesniuose jų planuose neretai daugiausia dėmesio būdavo skiriama įvykių, susijusių su 
konkrečiomis ligomis ar kitokia grėsme sveikatai, pasekmių valdymui. Todėl buvo labai stengiamasi tobulinti 
elgsenos cheminių, biologinių, radiologinių ir branduolinių (ChBRB) veiksnių apgalvoto išleidimo į aplinką 
atveju planus; manyta, kad teroristai gali panaudoti šiuos veiksnius savo išpuoliams vykdyti. 

Kilus sunkaus ūmaus respiracinio sindromo (SŪRS) protrūkiui, buvo suvokta, kad gali atsirasti naujų, dar 
nežinomų veiksnių, nuo kurių gali nukentėti daug žmonių ir patirta didžiulių ekonominių nuostolių. Klimato 
kaitos pasekmes sveikatai akivaizdžiai parodė didžiuliai potvyniai ir kaitros bangos. Negana to, viso pasaulio 
sveikatos apsaugos institucijoms nuolat kelia rūpesčių gripo pandemija, o neseniai kilus naujo tipo gripo 
viruso H1N1 pandemijai paaiškėjo, kad bet kokių kontrolės priemonių taikymo veiksmingumas priklauso nuo 
veiksmų derinimo ir aiškių bei gerai apgalvotų sistemų. Nepaprastai svarbu sistemingai planuoti apsaugos 
priemones ir būti pasirengusiems atremti be galo įvairią grėsmę žmonių sveikatai. Greitai suvokta, kad 
susidarius įvairioms ekstremaliosioms situacijoms stabilizuojant padėtį turėtų dirbti tie patys specialistai ir 
turėtų būti naudojami tie patys ištekliai. Paaiškėjo, kad būtina turėti bendrą parengties ekstremalioms 
sveikatos situacijoms planą, kurio įvairios dalys būtų kuo labiau susietos ir suderintos ir kuriuo reikėtų 
vadovautis susidarius įvairioms ekstremaliosioms situacijoms, pvz., po įvykių, per kuriuos atsirastų ChBRB 
veiksnių, gresiant pavojams iš aplinkos ar susiklosčius kitokiai sveikatai pavojingai padėčiai. 

Taryba, pripažindama šių problemų svarbą, 2003 m. gegužės 6 d. ir 2003 m. birželio 2 d. posėdžiuose paprašė 
Komisijos apsvarstyti galimybę „parengti bendrą parengties užkrečiamųjų ligų protrūkiams ir kitokiems 
sveikatai gresiantiems pavojams planą“. 

2005 m. Komisija priėmė Komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl bendrojo parengties visuomenės sveikatos krizėms planavimo 
koordinavimo stiprinimo ES. Kartu su šiuo komunikatu buvo parengtas techninis rekomendacinis 
dokumentas „Bendrojo parengties planavimo strategija“. Jame itin daug dėmesio skirta užkrečiamosioms 
ligoms. 

Visuomenei gresia ne tik užkrečiamosios ligos ir kenksmingų biologinių veiksnių poveikis, bet ir daugybė 
kitų pavojų. Vis dažniau manoma, kad visuomenės sveikatai didelę grėsmę kelia cheminiai veiksniai. 
Pramonės įmonės kasdien gamina įvairiausias chemines medžiagas, kurios Europoje ir visame pasaulyje 
dideliais kiekiais pervežamos ir laikomos žmonių gyvenamose vietose. Be to, visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistai apskritai yra menkai pasirengę valdyti ekstremaliąsias situacijas, galinčias susidaryti 
dėl cheminių veiksnių, nes daugumos ES valstybių narių nacionalinės visuomenės sveikatos apsaugos 
institucijos daugiausia dėmesio skiria užkrečiamųjų ligų kontrolei. Ne ką geriau pasirengta ekstremaliosioms 
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situacijoms, galinčioms susidaryti dėl radiologinių ir branduolinių veiksnių, ir spręsti kitas problemas, pvz., 
klimato kaitos poveikio sveikatai. 

Atsižvelgiant į naujas tendencijas kitose susirūpinimą keliančiose srityse, imamasi priemonių. Vienas 
pavyzdys – į Europos Komisijos cheminio, biologinio, radiologinio ir branduolinio (ChBRB) saugumo 
politikos krypčių kompleksą įtrauktas ES ChBRB grėsmės mažinimo veiksmų planas. Kiti pavyzdžiai yra 
Bendrijos civilinės saugos mechanizmas ir civilinės saugos finansinė priemonė. 

2005 m. priimtas dokumentas neseniai buvo peržiūrėtas atsižvelgiant į naujas tendencijas ir patirtį. Jame 
aptariami bendrieji klausimai, o kai kurių skyrių gale yra dalys, kuriose rašoma apie biologinius, cheminius, 
radiologinius, branduolinius ir klimato kaitos aspektus. 

Šis dokumentas skirtas naudoti tiek ES, tiek įvairių valstybių narių nacionalinio lygmens planavimui. Jį 
rengia Europos Komisija, per Sveikatos saugumo komitetą ir jo skyrius, ypač Bendrojo parengties planavimo 
(BPP) skyrių, konsultuodamasi su valstybėmis narėmis. 

Bendrojo parengties planavimo sritis ir tikslai 
Dauguma valstybių narių arba visos jos yra parengusios ekstremaliųjų situacijų, nenumatytų atvejų arba 
krizių valdymo planus (įskaitant veiklos tęstinumo planus), kurie gali būti bendro pobūdžio arba taikomi 
konkrečioms situacijoms ar konkrečiai grėsmei, kaip antai gaivalinėms nelaimėms, pramonės ir transporto 
avarijoms, dideliems gaisrams arba kitiems žmogaus sąmoningai arba netyčia sukeltiems įvykiams. 
Bendrajame ekstremalių situacijų valdymo plane numatomi įvairūs veiksmai žmonių bendruomenėms, turtui 
ir aplinkai apsaugoti; tokiame plane paprastai vadovaujamasi visapusišku požiūriu, visus pavojus apimančiu 
požiūriu, daugiasektoriu ir įvairių sektorių sąveikos (arba bendru visų institucijų, arba suderintu) požiūriu, 
aprėpiančiu visa, kas svarbu užtikrinant, kad kiekvienos valstybės narės visuomenė būtų pasirengusi 
ekstremaliosioms situacijoms. Parengties ekstremalioms sveikatos situacijoms planavimas yra būtina ir 
esminė tokių bendrųjų ekstremaliųjų situacijų valdymo planų dalis. 

Planavimas gali padėti sumažinti su grėsme sveikatai (mirtingumu ir sergamumu, hospitalizavimu ir 
sveikatos priežiūros prekių bei paslaugų poreikiu) susijusią naštą visuomenei, nenutraukti būtiniausių 
paslaugų teikimo, apsaugoti pažeidžiamas grupes, sumažinti ekonomikos bei socialinės padėties trikdymą ir 
greitai atkurti normalias sąlygas. Valstybės narės yra daugiau ar mažiau išugdžiusios gebėjimus planuoti 
būsimus veiksmus ir prireikus greitai reaguoti į kilusią grėsmę sveikatai. 
 
ES lygmens bendrasis parengties planavimas apima ES masto grėsmę ir ekstremaliąsias situacijas, 
t. y. planuojant numatomi tokie įvykiai, incidentai, situacijos ir aplinkybės, kai kyla arba gali kilti grėsmė 
bent kelių valstybių narių visuomenės sveikatai. Taip pat numatomos situacijos, kurioms susidarius būtinas 
tarpvalstybinis bendradarbiavimas ir veiksmų derinimas. 

Planuodama bendrąją parengtį ekstremalioms visuomenės sveikatai situacijoms, ES savo veiksmais siekia 
pagrindinio tikslo – padėti valstybėms narėms kurti savo planus atsižvelgiant į ES kontekstą – įvairių sektorių 
teisės aktų visumą, darančią įtaką ekstremaliųjų situacijų planams. Šiame dokumente parengta strategija 
turėtų būti pagrindas nustatyti svarbiausias priemones, taikytinas, kai sveikatai gresia iš esmės skirtingų rūšių 
pavojai, kuriuos galima numatyti (pvz., gripo pandemija, maisto užteršimas nuodingosiomis medžiagomis ar 
mikroorganizmais, pavojingųjų medžiagų išleidimas į aplinką), arba netikėti pavojai (pvz., SŪRS tipo 
epidemija), galbūt susiję su biologiniais, cheminiais, fiziniais, radiologiniais arba branduoliniais veiksniais, o 
galbūt atsiradę dėl apgalvotų veiksmų ir žmogaus sukeltų įvykių, netyčinių veiksmų ar atsitiktinių įvykių arba 
gaivalinių nelaimių. Pagal šią strategiją, daugiausia kuriant koordinavimo mechanizmus ir analizės bei ryšių 
priemones, sustiprinsiančias svarbiausių valstybių narių ir Komisijos institucijų bendradarbiavimą, turėtų būti 
susieti nacionaliniai planai ir didinamas jų sąveikumas. 
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EN LT 

Prepare and response Pasirengimas ir reagavimas 
Status assessment Padėties vertinimas 
Impact Poveikis 
Threat Grėsmė 
Recover Normalios padėties atkūrimas 
Follow-up & plan Pažangos stebėjimas ir planavimas 
Respond Reagavimas 
Prevent Prevencija 
Mitigate Grėsmės mažinimas 
Damage  Žala 
Event Įvykis 

 

Pagal šią strategiją svarbiausia atlikti palyginimus, rengti kontrolinius (siektinų tikslų) sąrašus, sukurti 
peržiūrų, patikrų ir bandymų mechanizmą, taip pat pateikti rekomendacijų, kaip būtų galima pagerinti ir 
patikslinti nacionalinius planus ir ES tvarką, kad sumažėtų silpnųjų vietų ir neatitikimų. Šiais veiksmais 
galima pasiekti, kad valstybių lygmeniu būtų sukurta priemonių ir pateikta rekomendacijų, o visos ES mastu 
būtų sukurta koordinavimo ir ryšių sistema su suderinta tvarka ir mechanizmais. Šiuo tikslu reikia iš anksto 
nustatyti kiekvieno dalyvio (EK ir valstybių narių) vaidmenį. EK reikėtų apsvarstyti galimybes dalyvauti 
susijusioms agentūroms – Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrui (ECDC), Europos cheminių medžiagų 
agentūrai (ECHA), Europos maisto saugos tarnybai (EFSA), Europos vaistų agentūrai (EMA) ir Europolui 
(nuo 2010 m. pradžios tapusiam agentūra). 

ES lygmens bendrųjų parengties planų rengimo tikslai: 

nustatyti aktualiausius visuomenės sveikatos klausimus, į kuriuos kiekvienos valstybės narės plane būtinai 
būtų atsižvelgta; 

nustatyti Europos Komisijai ir agentūroms aktualius dalykus, organizacines struktūras ir tvarką, kurios būtų 
naudingos rengiant valstybių narių planus; 

skatinti valstybes nares susipažinti su viena kitos planais, juos lyginti ir jais remtis; 

sukurti pagrindą svarbiausioms priemonėms, taikytinoms įvairiems sveikatai gresiantiems pavojams, nustatyti 
ir geros parengties praktikos kontroliniams sąrašams rengti; 

nustatyti ES kontekstą – įvairių sektorių teisės aktų visumą, darančią įtaką ekstremaliųjų situacijų planams ir 
atveriančią kelią nacionalinių planų sąveikumui; 

išaiškinti visuomenės sveikatos priemonių, taikytinų susidarius ekstremalioms sveikatai situacijoms, 
planavimo ir derinimo poreikius ir tikslus: ekstremalios žmonių sveikatai situacijos pirmiausia kyla dėl ligų, 
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perduodamų žmogaus žmogui arba per maistą, kitus produktus, gyvūnus ar augalus, arba dėl tiesioginio 
biologinių, cheminių, fizinių, radiologinių ar branduolinių veiksnių poveikio, arba dėl gaivalinių nelaimių; be 
to, planuojant šias priemones reikės atsižvelgti į esamus mokslinius mechanizmus ir tarptautinės, nacionalinės 
ir Europos teisės aktus, reglamentuojančius maisto ir kitus produktus, augalų ir gyvūnų sveikatą, taip pat 
įvairių veiksnių patekimą į aplinką, ir jais remtis; 

paaiškinti sektorių bendradarbiavimo poreikį; siūlyti geriausios praktikos pavyzdžius, kad valstybėms narėms 
būtų lengviau rengiant savo planus vadovautis visus pavojus apimančiu požiūriu; 

nustatyti, kokių veiksmų reikėtų imtis ES mastu reaguojant į visų rūšių rimtas ir tarptautinį poveikį turinčias 
ekstremalias sveikatai situacijas. 

 

ES lygmens bendrojo parengties planavimo metodai ir priemonės 
Iš patirties žinome, kad gebėjimas reaguoti į tarptautinio masto grėsmę sveikatai iš esmės priklauso nuo to, 
kiek susiję klausimai apsvarstomi iš anksto ir ar yra parengti darnūs veiksmų planai. Šiame dokumente 
kalbama apie būtiną planavimą, kad Europos bendrija būtų pasirengusi nustatyti grėsmę sveikatai ir 
veiksmingai ją pašalinti. Kad būtų įmanoma Europos bendrijos mastu tinkamai reaguoti į kilusią grėsmę, 
valstybės narės turi parengti ir reguliariai atnaujinti nacionalinius parengties planus. 

Parengties plane reikėtų išspręsti svarbiausius išteklių organizavimo klausimus, kad susidarius ekstremaliajai 
situacijai būtų galima veikti darniai, efektyviai ir nepatiriant per didelių išlaidų. Sprendžiant kiekvieną iš 
pagrindinių klausimų reikia iš anksto kruopščiai apsvarstyti susijusius aktualius dalykus ir tinkamomis 
priemonėmis užtikrinti, kad būtų gautas norimas rezultatas. Šiuo tikslu būtų itin naudinga sudaryti parengties 
kontrolinį sąrašą, kuriame būtų aprašyti būtini esminiai valstybių narių, Komisijos ir sveikatos apsaugos 
srityje dirbančių Bendrijos agentūrų parengties aspektai, ir juo remtis. Toks kontrolinis sąrašas negali atstoti 
parengties planų, tačiau juo būtų galima vadovautis rengiant parengties planus, juos peržiūrint arba vertinant 
jų išsamumą. 

Nagrinėjant kiekvieną pagrindinę parengties planavimo temą būtina apsvarstyti šiuos keturis svarbius 
klausimus: 

- norimas rezultatas, t. y. ką tikimasi pasiekti pagal planą, įgyvendinus visas jo dalis; 

- kokie turi būti valstybių narių, Europos Komisijos ir agentūrų vaidmenys siekiant šio rezultato: kas ir 
kokių veiksmų turėtų imtis reaguojant į grėsmę; 

- tarpusavio priklausomybės mastas ir papildoma bendradarbiavimo ir privalomų ES arba tarptautinių 
įsipareigojimų nauda, įskaitant, pvz., patikimus kontaktų sąrašus ir gaires; 

- nustatyta kreipimosi į atsakingas valstybių narių institucijas tvarka. 

Bendrojo parengties planavimo bendradarbiavimo pagrindą sudaro trys pagrindinės veiklos rūšys: 

• pirma, apsikeitimas nacionaliniais planais ir jų lyginimas, vertinimas bei tobulinimas remiantis 
nustatytais pagrindiniais klausimais ir kontroliniais sąrašais; 

• antra, Bendrijos teisės aktų ir priemonių naudos ir vaidmens nustatymas, kad į tai būtų galima 
visapusiškai atsižvelgti planuose, ir papildomų priemonių poreikio tyrimas; 

• trečia, įvykių ir veiksmų sekos tinkamas nustatymas ir schemų sudarymas, kad planai ir 
reagavimo veiksmai būtų sąveikūs ir darnūs. 

Parengties planavimas nėra greitas procesas, todėl būtų nepagrįsta tikėtis, kad išsamų, visapusišką ir patikimą 
bendrąjį ekstremalių sveikatai situacijų planą įmanoma parengti per kelias savaites ar net mėnesius. Dvi 
priežastys, kodėl šiems planams parengti reikia daugiau laiko, yra tai, kad būtina vadovautis daugiasektoriu 
požiūriu, taip pat visuomenės sveikatos organizacijos turi dalyvauti rengiant planus arba jų vaidmuo turi būti 
tiksliai nustatytas kiekvienoje strategijoje, teisės akte ar plane. Galiausiai būtina įtraukti visus 
administracinius lygmenis ir pilietinę visuomenę, įskaitant vietos bendruomenes, kad būtų užtikrintas 
pakankamas dalyvavimas įgyvendinant šiuos planus. 

Vadovaujantis daugiasektoriu požiūriu turi dalyvauti daugelio valdžios lygmenų institucijos ir įvairiausių 
sričių – politikos formavimo, teisės aktų peržiūros ir rengimo, mitybos, gyvūnų ir augalų sveikatos, žmonių 
visuomenės sveikatos, pacientų priežiūros, laboratorinės diagnostikos, laboratorinių tyrimų metodikos, ryšių 



 - 5 - 

ir nelaimių valdymo – specialistai. Siekiant visapusiškai naudotis vietos lygmeniu sukauptomis žiniomis, 
kompetencija, ištekliais ir veikiančiais tinklais, turi dalyvauti bendruomenės; tik taip įmanoma pasiekti 
didesnį pritarimą politiniams sprendimams. 

ES lygmens bendrasis parengties planavimas gali palengvinti nacionalinių planų rengimą: šiame procese 
galima nustatyti pagrindinius su ekstremaliosiomis situacijomis ir reagavimu susijusius klausimus, į kuriuos 
reikėtų atsižvelgti nacionaliniuose planuose, ir numatyti kiekvieno dalyvio vaidmenį ES kontekste. Kita 
vertus, iš šiuose planuose numatytų ES masto elementų ir galiojančių EB teisės aktų (visų susijusių sričių, 
įskaitant koordinavimo ir konsultavimosi nuostatas pagal sveikatos, maisto saugos ir veterinarijos teisės aktus 
ir kt.) galima spręsti, kokių ES veiksmų būtina imtis susidarius rimtai ekstremaliai sveikatai situacijai. Taip 
pat būtina atsižvelgti į tarptautinės teisės aktus, kaip antai Tarptautines sveikatos priežiūros taisykles 
(Pasaulio sveikatos organizacija, 2005 m.). 

Šiame visuomenės sveikatos temai skirtame dokumente svarstomi pagrindiniai bendrojo parengties 
planavimo klausimai, susiję su informacijos valdymu, ryšiais, mokslinėmis ir faktais grindžiamomis 
konsultacijomis, sveikatos krizių valdymo sistemomis, sveikatos apsaugos sektoriaus parengtimi, sektorių 
bendradarbiavimu ir planų valdymu. Kiekvienas pagrindinis klausimas aptariamas atskirame skyriuje. 
Svarbiausios visuomenės sveikatos apsaugos užduotys kiekviename skyriuje paaiškintos išsamiau, turint 
omenyje tai, kad valstybėse narėse už jas gali būti atsakingos skirtingos institucijos. 

 
 
EN LT 
public health task visuomenės sveikatos užduotis 
other department kitas padalinys 
department in charge atsakingasis padalinys 
sending siunčia informaciją 
public health department visuomenės sveikatos padalinys 
receiving gauna informaciją 

 

Šio dokumento skyriuose, paisant kiekvienos nagrinėjamos srities principų, pasirinktų priemonių bei procesų 
ir, kai tinka, galiojančios teisinės sistemos, yra pateikta gairių. Atitinkamose kiekvieno skyriaus dalyse 
aptariamos su biologiniais, cheminiais, radiologiniais ir branduoliniais veiksniais arba klimato kaita 
susijusiems įvykiams būdingos aplinkybės, į kurias reikia atsižvelgti. 4 priede pateikta galiojančios teisinės 
sistemos pavyzdžių. 

Yra keletas grėsmės sveikatai valdymo etapų: grėsmės nustatymas, nukentėjusiųjų gydymas, ligos plitimo 
stabdymas ir (arba) grėsmės pašalinimas. 

Siekiant įvertinti šiuose etapuose galimas taikyti priemones, o neretai ir sukurti naujų priemonių, reikia 
tolesnių mokslinių tyrimų. Šios priemonės dažnai kuriamos ne pagal įprastas mokslinių tyrimų programas 
arba jas mažų mažiausiai reikia pritaikyti konkretiems su grėsmės sveikatai valdymu susijusiems poreikiams. 
Nustatoma speciali tvarka, pagal kurią reikia numatyti konkrečius poreikius, parinkti tinkamas priemones ir 
jas pritaikyti grėsmės sveikatai valdymo procesams. 

Kai kuriuos iš šių mokslinių tyrimų galima atlikti parengiamajame etape, tačiau naujai kylanti grėsmė būna 
labai specifinė ir neprognozuojama, todėl daugelį tyrimų reikės atlikti susidarius ekstremaliajai situacijai arba 
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jos nelikus. Tai galima numatyti planuose ir užtikrinti, kad prireikus būtų skubiai skiriama lėšų tokiems 
tyrimams. Čia ypač svarbi sritis yra vaistų kūrimas. Tačiau šiose techninėse gairėse mokslinių tyrimų 
galimybės konkrečiai nenagrinėjamos. 
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1 Informacijos valdymas 
Informacijos valdymas yra su ekstremaliąja situacija susijusios informacijos rinkimas, tvarkymas, naudojimas 
ir sklaida: priežiūra iki ir po įvykio, rizikos analizė, mėginių laboratorinė analizė ir analizė aplinkos 
sąlygomis, šalutinio poveikio stebėsena ir archyvavimas. Visą svarbią informaciją reikėtų apibendrinti 
vienoje vietoje. 

1.1 Priežiūra iki įvykio 
Norimas rezultatas 
Siekiant kuo anksčiau nustatyti galimas tarptautinės svarbos visuomenės sveikatos problemas arba 
ekstremaliąsias situacijas, dėl kurių gali kilti visuotinė krizė, būtina turėti priežiūrai iki įvykio skirtų 
priemonių ir mechanizmų, kuriuos taikant būtų galima nuspręsti, ar tam tikras įvykis yra vertas visapusiško 
visų dalyvių dėmesio. Šiuo tikslu turi būti renkami, lyginami, analizuojami ir aiškinami duomenys ir 
informacija pranešama tiems, kuriems jos reikia, kad galėtų imtis veiksmų. 

Komisija pateikia keitimosi metodais ir priemonėmis sistemą, o valstybės narės sprendžia dėl jos 
įgyvendinimo. Iš anksto nustatant galimus visuomenės sveikatai pavojingus įvykius arba tarptautinės svarbos 
ekstremaliąsias situacijas, dėl kurių gali kilti visuotinė krizė, daugiausia dalyvauja visuomenės sveikatos 
apsaugos sektorius. Taip pat reikia pripažinti, kad pranešimai apie pirmuosius artėjančio įvykio požymius gali 
būti pateikti ne visuomenės sveikatos apsaugos sektoriaus, o žiniasklaidos arba kitų – civilinės saugos, maisto 
ir gyvūnų, teisėsaugos, saugumo pajėgų ir kt. – sektorių. Turi veikti plataus masto tinklas, kuriame būtų 
atrenkama, tikrinama ir platinama informacija (kartu su keitimosi slapta informacija mechanizmu). 

Užkrečiamųjų ligų ir biologinių veiksnių keliama grėsmė yra pripažinta, be to, vis dažniau manoma, kad 
visuomenės sveikatai didelę grėsmę kelia ir daugybė kitokių veiksnių. Pramonės įmonės kasdien gamina 
įvairiausių cheminių, radioaktyviųjų ir branduolinių medžiagų, kurios visoje Europoje dideliais kiekiais 
pervežamos ir laikomos žmonių gyvenamose vietose. Be to, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai 
apskritai yra menkai pasirengę valdyti ekstremaliąsias situacijas, kurioms susidarius grėsmę keltų cheminiai, 
radiologiniai ar branduoliniai veiksniai, nes daugumos ES valstybių narių nacionalinės visuomenės sveikatos 
apsaugos institucijos daugiausia dėmesio skiria užkrečiamųjų ligų kontrolei. Taip pat reikėtų numatyti 
kitokias dideles nelaimes, susijusias su aplinkos veiksniais (potvyniai, nuošliaužos, purvo nuošliaužos, žemės 
drebėjimai), dideliais sprogimais, didelėmis transporto avarijomis ir dideliais gaisrais (kai yra daug 
nudegimus patyrusių žmonių). 

Taip pat žr. 2.1 dalį „Sistemos ir tvarka“. 

Valstybės narės, Komisija ir agentūros 
Priežiūros iki įvykio (jeigu tas įvykis turėtų pasekmių visuomenės sveikatai) kontrolinis sąrašas: 

 Ar tenkinami šie minimalūs reikalavimai? 
 Sukurta ankstyvosios (gydytojų ir sveikatos priežiūros įstaigų) diagnostikos sistema. 
 Nustatoma ir tikrinama grėsmė visuomenės sveikatai. 
 Lyginama, gaunama per apklausas, analizuojama, vertinama ir atrenkama žiniasklaidos ir kitų šaltinių 

informacija, taip pat pranešami epideminės žvalgybos ir ligų priežiūros duomenys, gebama nustatyti įtartinus 
įvykius. 

 Veikia „gandų tikrinimo“ sistema siekiant įvertinti ir patikrinti įvykius, kurie galėtų kelti grėsmę visuomenės 
sveikatai. 

 Siekiant patvirtinti arba paneigti (pvz., biologinių, cheminių, radiologinių ar branduolinių veiksnių poveikio) 
diagnozę, galima naudotis aukštųjų technologijų laboratorijomis. 

 Yra parengtos tyrimo ir pranešimo apie konkrečius atvejus, tyrimo ir deramų tolesnių veiksmų (kurie gali ilgai 
trukti) gairės, įskaitant kriterijus, pagal kuriuos vertinamos tiek su galimais teroro veiksniais susijusios, tiek 
kitokios situacijos. 

 Yra galimybė naudotis praktine patirtimi rengiant ir nagrinėjant ataskaitas ir imantis tolesnių tyrimų. 
 Visuomenės sveikatos apsaugos sistemos susijusios tarpusavyje ir su kitomis institucijomis siekiant užtikrinti, 

kad, gavus svarbių pranešimų, būtų laiku reaguojama ir atsakingoms institucijoms laiku pranešama apie 
pažeidimus. 

 Kurios kompetentingos institucijos (sistemos) yra atsakingos ir ar yra žinoma apie jų galimybę dalyvauti? 
 Ar šalinant incidento pasekmes atsižvelgiama į visuomenės sveikatos problemas? Kaip atsižvelgiama? Ar galima 

pateikti schemą? 
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 Ar palaikomi operatyviniai ryšiai su epidemiologinės priežiūros institucijomis ir sistemomis? 
 Ar palaikomi ir yra naudingi veiklos ryšiai su civilinės saugos tarnybomis? 
 Ar palaikomi ir yra naudingi veiklos ryšiai su gyvūnų, augalų ir maisto priežiūros institucijomis ir tarnybomis? 
 Ar palaikomi ir yra naudingi veiklos ryšiai su cheminių, radiologinių ir branduolinių veiksnių sukeltų incidentų 

valdymo institucijomis ir sistemomis? 
 Ar palaikomi ir yra naudingi veiklos ryšiai su Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) ir kitomis tarptautinėmis 

visuomenės sveikatos organizacijomis? 
 Ar reikia palaikyti veiklos ryšius su teisėsaugos sistemomis ir institucijomis? Nuo kada jų įsikišimas yra 

privalomas? 

Sąveikumas 
Keitimosi informacija Bendrijoje būtinos sąlygos: 

 veiklos ryšiai su ES ir Sprendime Nr. 2119/98 nustatytomis institucijomis ir sistemomis, atsakingomis už 
epidemiologinę priežiūrą (kaip nustatyta sprendimo 1 straipsnyje); 

 veiklos ryšiai su Pasaulio sveikatos organizacija (įskaitant Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (IHR) 
pagrindinius nacionalinius centrus) ir kitomis atitinkamomis tarptautinėmis organizacijomis; 

 veiklos ryšiai su ES gyvūnų sveikatos, augalų, maisto, civilinės saugos, radiacinės saugos, teisėsaugos 
sistemomis ir Europolu; 

 veiklos ryšiai su ES agentūromis (pvz., ECDC, ECHA, EFSA) epideminės žvalgybos ir rizikos vertinimo srityse. 

1.2 Rizikos vertinimas naudojant priežiūros iki įvykio (medicininės 
informacijos rinkimo, priežiūros ir kitų informacijos šaltinių) duomenis 
Norimas rezultatas 
Siekiant susidaryti bendrą požiūrį į numanomą grėsmę sveikatai, informacija iš įvairių šaltinių (medicininė, 
priežiūros, daugelio sektorių tarpusavio mainų) ir gautoji iš suinteresuotųjų subjektų apibendrinama ES 
lygmeniu ir, taikant tam tikslui sukurtą bendrą priemonę, papildoma naudojantis turimais bendrais ES 
techniniais ištekliais ir kompetencija. 

Tam tikromis priemonėmis vertinami ir tikrinami nepatvirtinti gandai apie ligų protrūkius ir kitokią grėsmę 
visuomenės sveikatai. 

Naudojant elektroninę medicininės informacijos priemonę galima keliskart per dieną peržiūrėti aktualius 
straipsnius iš viso pasaulio keliomis kalbomis, kurių sąrašas sudaromas pagal reikšminius žodžius. Reikėtų 
parinkti tinkamus reikšminius žodžius, kad paieška apimtų visų rūšių grėsmę sveikatai, kaip antai 
užkrečiamųjų ligų, cheminių, radiologinių, branduolinių veiksnių ir klimato kaitos grėsmę. Naudojant šią 
elektroninę interneto stebėsenos priemonę taip pat bus atliekamos analizės užduotys ir taikomas skubaus ligų 
protrūkių, visuomenės sveikatos krizių ir galimos grėsmės sveikatai nustatymo mechanizmas. 

Atliekant išsamią turimų priežiūros duomenų, gautų naudojantis veikiančiomis priežiūros sistemomis 
(specialios paskirties priežiūros tinklais), analizę, nustatomi, pvz., žinomų ligų, kurių epidemijos 
(pandemijos) gali kilti, epideminio lygio pokyčiai laiko ir geografinės erdvės požiūriu. Nuolat sistemingai 
renkami, lyginami, analizuojami ir aiškinami duomenys bus pranešami labiau standartizuotai ir laiku ir bus 
išsamesni. Šioje sistemoje bus išsamiai aprašomos atvejų grupės, suskirstytos pagal laiką, vietą ir 
nukentėjusius asmenis. 

Šiuo metu nėra cheminių, radiologinių ar branduolinių veiksnių poveikiui nustatyti skirtos priežiūros 
sistemos, nors pagal Europoje įgyvendinamus mokslinių tyrimų projektus, pvz., tiriama galimybė nustatyti su 
cheminiais veiksniais susijusių įvykių grupes naudojant visos Europos apsinuodijimų centrų duomenis, taip 
pat tiriamas ankstyvas grėsmės nustatymas naudojantis sindrominės priežiūros sistemomis. 

Atsitikus bet kokios rūšies (t. y. su biologiniais, cheminiais, radiologiniais ar branduoliniais veiksniais arba 
gamtos reiškiniais (klimato kaita) susijusiam) įvykiui, būtina aiškiai žinoti, kuri agentūra ar institucija 
kiekvienoje valstybėje narėje atsako už poveikį žmonių sveikatai ir turi deramai reaguoti. Apskritai visame 
pasaulyje trūksta ekspertų, kurių specializacija yra, pvz., aplinkos epidemiologija ir toksikologija, ir jie 
paprastai dirba akademinėje arba mokslinių tyrimų srityje. Siekiant stiprinti ir palengvinti tarpvalstybinį 
bendradarbiavimą ir keitimąsi specialiosiomis žiniomis, bus kuriamas bendras ES ekspertų tinklas. 

Kiekvienas nustatytas įvykis bus įvertintas taikant tuos pačius kriterijus pagal galimą grėsmę ir priskirtas 
bendroms ES mastu iš anksto nustatytoms kategorijoms. 
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Kiekvieno vertinimo etapo rezultatas bus paprasta balų suma, kurią turėtų gebėti apskaičiuoti visi atsakingi 
darbuotojai. Baigus šį vertinimo procesą bus įvertinta grėsmė ir prireikus bus pradėta taikyti reagavimo 
mechanizmą. 

Kokiu mastu tokia sistema bus įdiegta kiekvienoje valstybėje narėje, priklausys nuo turimų išteklių ir 
numanomo jos reikalingumo. Jei pavyktų sutelkti visus šios srities išteklius, turimus visoje ES, ir juos 
papildyti ES lygmeniu skiriamais ištekliais, būtų sukurta veiksminga rizikos analizės priemonė, kuri taptų 
pagrindiniu ištekliumi formuojant bendrus požiūrius į tarptautinių įvykių ES valstybėms narėms keliamą 
grėsmę. 

 

Valstybės narės, Komisija ir agentūros 
Rizikos analizės naudojant priežiūros iki įvykio (medicininės informacijos rinkimo, priežiūros ir kitų 
informacijos šaltinių) duomenis kontrolinis sąrašas: ar tenkinami šie minimalūs reikalavimai? 

 Palaikomi (kasdieniai arba reguliarūs) ryšiai su agentūromis, atsakingomis už renkamos medicininės 
informacijos analizę. 

 Visų rūšių grėsmės sveikatai (susijusios su biologiniais, cheminiais, radiologiniais ar branduoliniais veiksniais 
arba gamtos reiškiniais) vertinimo principai yra suderinti ES mastu. 

 Yra surašyti rizikos analizės ištekliai ir veikia jų naudojimo koordinavimo sistema. 
 Pakanka išteklių, kad būtų galima valstybėse tinkamu laiku atlikti rizikos analizę. 
 Kiekvienoje valstybėje narėje ir tarptautinėje organizacijoje paskirti tinkami kontaktiniai centrai, į kuriuos 

reikėtų kreiptis dėl įvairių sveikatai gresiančių pavojų. 
 Bendradarbiaujant su kitais nacionaliniais ir tarptautiniais partneriais keičiamasi reikiama informacija ir 

atliekamos analizės. 

Sąveikumas 
Veikla Bendrijoje: 

 nustatoma bendradarbiavimo su daugeliu subjektų rizikos analizės srityje tvarka (ryšių tinklas ir pranešimo 
procesas), apimanti visų rūšių grėsmę sveikatai; 

 susitariama dėl grėsmės vertinimo principų ir dalijamasi geriausios praktikos pavyzdžiais; 
 Komisija ir ES agentūrų (pvz., ECDC, ECHA, EFSA) techniniai ekspertai kuria reikiamas priemones; 
 ES agentūros (pvz., ECDC) kuria ES lygmens rizikos analizės sistemas ir paprašytos stiprina gebėjimus, kad 

būtų galima sustiprinti nacionalines sistemas; 
 palaikomi veiklos ryšiai su Pasaulio sveikatos organizacija (įskaitant IHR pagrindinius nacionalinius centrus) ir 

kitomis atitinkamomis tarptautinėmis organizacijomis; 
 palaikomi veiklos ryšiai su agentūromis už ES ribų ir kitomis tarptautinėmis iniciatyvomis (pvz., Visuotinio 

sveikatos saugumo veiksmų grupe (GHSAG)). 

1.3 Priežiūra po įvykio 
Norimas rezultatas 
Nustačius tam tikrą įvykį reikės kryptingiau vykdyti epideminę žvalgybą bei priežiūrą ir nustatyti tinkamus 
šios veiklos prioritetus pagal nustatytos grėsmės pobūdį ir esamus poreikius (pvz., nustatyti atvejus, stebėti 
plitimą, padėties rimtumą, rizikos grupes ir kt.). 

Visuomenės sveikatos sistemos (jose dalyvaujančios institucijos ir apskritai specialistai) turėtų gebėti atlikti 
su visų rūšių veiksniais ir įvykiais susijusią priežiūrą. Atsižvelgiant į nukentėjusių gyventojų grupių 
ypatumus, reikėtų kurti (paprastai ad hoc pagrindu) tinkamas priežiūros sistemas. Siekiant gauti informacijos 
apie konkrečius atvejus, visuomenės sveikatos sistemose gali reikėti remtis ryšiais su įvairiais šaltiniais ir 
juos palaikyti (su įvairiomis laboratorijomis, medicinos kriminalistikos specialistais, patologijos centrais ir 
kt.). Reaguodami į įvykius, gali įsitraukti ir daugiau ES lygmens dalyvių, pvz., civilinės saugos institucijos, 
ES agentūros ir kt. 

Bus pradėta informacijos sklaidos, laboratorinių tyrimų išvadų susiejimo ir konkrečios priežiūros veikla. 
Duomenys bus apibendrinami vienoje vietoje ir pateikiami taip, kad būtų lengvai suprantami plačiajai 
visuomenei ir tiems, kurie turi galią priimti politinius sprendimus. 

Šiame etape valstybės narės glaudžiai koordinuos savo veiklą ES lygmeniu, taikydamos nustatytą keitimosi 
informacija, reagavimo priemonių koordinavimo, sukauptų duomenų vertinimo ir kt. tvarką. Bus nustatyti 
bendri įvairių sričių (žmonių sveikatos, veterinarijos ir kt.) priežiūros, įskaitant atvejų apibrėžimą, standartai. 
Europos Komisija ir ECDC koordinuos su visuomenės sveikata susijusią daugelio valstybių veiklą ir padės 
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valstybėms narėms užsiimti su grėsmės vertinimu ir kontrole susijusia tarpvalstybine veikla. Kitų agentūrų 
dalyvavimas priklausys nuo grėsmės pobūdžio ir įgyvendinamų priemonių (pvz., EMEA – vaistų ir 
skiepijimo, EFSA – maisto saugos srityje). 

Valstybės narės, Komisija ir agentūros 
Priežiūros po įvykio kontrolinis sąrašas: ar tenkinami šie minimalūs reikalavimai? 

 Palaikomi ryšiai su kitų, ne su žmonėmis susijusių, sričių priežiūros sistemomis (gyvūnų, aplinkos, 
apsinuodijimų centrų veikla ir kt.). 

 Kai įvykiai yra susiję su ChBRB veiksniais, palaikomi ryšiai su atitinkamomis agentūromis ir karine vadovybe, 
kad būtų galima greitai ir tiksliai įvertinti tų veiksnių sklaidos mastą. 

 Taikoma skubaus aktyvios priežiūros pradėjimo ir reikiamų kriterijų nustatymo tvarka. 
 Tvarka, taikoma prireikus greitai keisti priežiūros pobūdį (prisitaikant prie situacijos). 
 Vykdoma nukentėjusių žmonių klinikinė priežiūra – vertinamas mirtingumas ir sergamumas pagal amžiaus 

grupes ir hospitalizavimo atvejų skaičių atsižvelgiant į biologinius, cheminius, radiologinius, branduolinius ir 
kitus veiksnius. 

 Vykdoma epidemiologinė priežiūra, įskaitant lauko tyrimų pajėgumus ir kontaktų atsekamumą. 
 Reguliariai vertinamas prevencijos programų, pvz., skiepijimo (taip pat atsižvelgiant į neigiamą jo poveikį) arba 

kitokios prevencijos programų, poveikis. 
 Galima sklandžiai pereiti nuo specialių prie įprastų pranešimų teikimo (laikui bėgant priežiūros ir pranešimų 

teikimo pobūdis keičiamas). 

Sąveikumas 
Veikla Bendrijoje: 

 nustatoma bendradarbiavimo su įvairiais ChBRB sričių dalyviais tvarka; 
 veiksnių sklaida vertinama pagal bendrą tvarką; 

 pagal ES programą, skirtą priežiūrai po įvykio, Pasaulio sveikatos organizacija ir atitinkamos agentūros (pvz., 
ECDC ir ECHA) turėtų bendradarbiauti su institucijomis, kurios atsako už grėsmės nustatymą. Šiuo tikslu reikia 
sistemų, pagal kurias būtų: 
 greitai parengiamas (geriausia vienodu formatu) bendras ES priežiūros veiklos planas; 
 atrenkama, vertinama ir tikrinama informacija; 
 lyginama, tiriama, analizuojama, vertinama ir pranešama renkama medicininė informacija bei ligų priežiūros 

duomenys; 
 užtikrinamas ES lygmens bendradarbiavimas teikiant paramą pavienėms valstybėms narėms; 
 veikiama pagal nustatytą tvarką ir naudojama žalai mažinti ir nukentėjusiesiems gydyti reikalinga įranga; 

 ES agentūros (pvz., ECDC) paskelbia grėsmės vertinimą ir nustato reagavimo mechanizmą, ryšių kanalus ir 
logistikos schemas; 

 palaikomi veiklos ryšiai su Pasaulio sveikatos organizacija (įskaitant IHR pagrindinius nacionalinius centrus) ir 
kitomis atitinkamomis tarptautinėmis organizacijomis; 

 palaikomi veiklos ryšiai su agentūromis už ES ribų ir kitomis tarptautinėmis iniciatyvomis (pvz., GHSAG). 
 

1.4 Klinikinė ir laboratorinė diagnostika 
Norimas rezultatas 
Kiekvienu grėsmės visuomenės sveikatai atveju itin svarbu greitai nustatyti ir patvirtinti grėsmę sukėlusį 
veiksnį. Kiekviename plane reikėtų numatyti, kaip bus nustatomi nežinomi veiksniai, patvirtinami žinomi 
veiksniai ir stiprinamas valstybės narės, kurios laboratorijoms gali tekti didesnis darbo krūvis, pajėgumas. 

Laboratorijoms skirti planai turėtų būti tokie, kad būtų tenkinami minėti tiek klinikinių, tiek aplinkos mėginių 
ėmimo poreikiai taikant veiklos koordinavimo mechanizmą, jeigu yra ne vienas, o daugiau dalyvių. 
Tolesniame tekste visur turima omenyje ši dvejopa veikla (klinikinių ir aplinkos mėginių analizavimas). 

Laboratorijų darbo sistemoje turėtų būti nustatyta laboratorinių duomenų pranešimo, rezultatų patvirtinimo 
(kitoje laboratorijoje, kitoje valstybėje) ir kokybės užtikrinimo tvarka. Klinikinėje praktikoje gydytojai turėtų 
gebėti nustatyti esamą sindromą; turėtų veikti sistema, kurioje šiems gydytojams būtų greitai pateikiamos 
reikiamos gairės. 

Įsitikinta, kad kai būna nežinomų veiksnių, tarptautinė sistema yra nepakeičiama skubiai derinant 
laboratorines procedūras ir lyginant klinikinius duomenis. Kai veiksniai yra žinomi ir gali kelti didelę grėsmę, 
antras tarptautinio lygmens patvirtinimas padidintų diagnozės patikimumą. Jeigu vienoje valstybėje labai 
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padaugėtų imamų mėginių, itin svarbu, kad ji galėtų naudotis nacionalinių ir tarptautinių laboratorijų tinklų 
parama. Tokiuose tinkluose taip pat privalo būti bendros kokybės užtikrinimo sistemos. 

Parama laboratorijoms bus teikiama valstybių narių lygmeniu, o kai spręsti problemas nepriklauso 
nacionalinei kompetencijai arba nacionalinės kompetencijos nėra, Bendrijoje galima pasirūpinti laboratorijų 
bendradarbiavimu, kad bendri ES ištekliai būtų kuo geriausiai naudojami. 

 

 

Valstybės narės, Komisija ir agentūros 
Klinikinės ir laboratorinės diagnostikos kontrolinis sąrašas: ar tenkinami šie minimalūs reikalavimai? 

 Laboratorijos sudaro tinklus ir keičiasi informacija (apie viena kitos veiksmus). 
 Kokie ištekliai turimi? 
 Yra nustatytos struktūros, kaip palaikyti ryšius su laboratorijomis bei gydytojais ir užtikrinti, kad laboratorijos 

apie diagnozuotus atvejus praneštų kompetentingoms institucijoms. 
 Yra nustatyta tvarka, pagal kurią įvykio metu iš klinikinių ir aplinkos mėginių skubiai nustatomi nežinomi 

patogenai arba veiksniai: 
 klinikinio sindromo apibūdinimas: susitarimas atlikti tolesnes analizes ir tyrimus, kaip antai ieškant patogenų 

ir antikūnų kūno skysčiuose (pvz., kraujyje, serume, plazmoje, tirpaluose, išmatose, lavažo skysčiuose, 
biopsijų medžiagoje arba šlapime); 

 valstybės narės turi užtikrinti, kad pavojingi veiksniai būtų tvarkomi pakankamo saugos lygio (t. y. suderinto 
ir visose valstybėse narėse vienodo biologinės saugos lygio) laboratorijoje. 

 Yra nustatyta tvarka, pagal kurią įvykio metu iš klinikinių ir aplinkos mėginių skubiai patvirtinami žinomi 
kenksmingi veiksniai: 
 valstybės narės nurodo ir paskiria etaloninę laboratoriją (arba laboratorijas) šiam kenksmingam veiksniui 

ištirti; kai veiksniai kelia didelę arba labai didelę grėsmę, iš pacientų gauta medžiaga arba atskirtas veiksnys 
nusiunčiamas į etaloninę laboratoriją genotipui nustatyti ir atskirtai gyvybingai padermei (padermių rinkiniui) 
tinkamai saugoti; 

 kenksminga medžiaga turėtų būti pervežama pagal suderintą tvarką, atsižvelgiant į Jungtinių Tautų ir IATA 
taisykles. 

 Valstybės narės yra nustačiusios tvarką, pagal kurią numatoma didinti pajėgumus tuo atveju, jeigu labai padidėtų 
krūvis, ir dirbti nepaprastai išaugus laboratorinių tyrimų poreikiui, turint omenyje tai, kad pacientų mėginių 
skaičius gali viršyti vietos ir net nacionalinių laboratorijų pajėgumus. 

 Yra galimybė įvykio metu greitai parengti ir laboratorijoms bei gydytojams išplatinti atvejų diagnozavimo ir 
patogenų atskyrimo gaires. 

 Yra tarptautiniu mastu susitarta, ką daryti dėl veiksnių tuo atveju, jei nepakaktų nacionalinių pajėgumų jiems 
valdyti, ir dėl didelę grėsmę keliančių patogenų bei kitų aplinkos veiksnių antro patvirtinimo. 

Sąveikumas 
Veikla Bendrijoje: 

 parengiama bendra ES agentūrų (pvz., ECDC) bendradarbiavimo su kompetentingomis nacionalinėmis 
institucijomis programa, kurioje numatoma skubaus bendrų ES procedūrų, skirtų ligoms diagnozuoti bei 
patvirtinti ir susijusiems veiksniams atskirti įvykio metu, nustatymo tvarka; 
 mėginių ėmimo (ir pervežimo) tvarka: klinicistai ir laboratorijų specialistai konsultuoja mėginių ėmimo 

klausimais, atsižvelgdami į pasireiškusį sindromą; 
 biologinio saugumo lygis turėtų būti suderintas ir visose valstybėse narėse vienodas; 
 pavojingų veiksnių tyrimų etaloninės laboratorijos yra žinomos ir palaiko ryšius su Pasaulio sveikatos 

organizacija; 
 patvirtinimo klausimai: jeigu laboratorinė diagnozė patvirtina labai didelę grėsmę keliančio patogeno buvimą 

ir neatmestina tikimybė, kad tas patogenas galėjo būti išleistas apgalvotai, teigiamą laboratorinio tyrimo 
rezultatą labai svarbu patvirtinti; tai turėtų būti daroma pagal nepriklausomą Bendrijos lygmeniu suderintą 
tvarką; 

 Komisija padeda sudaryti dvišalius ir daugiašalius susitarimus, kad būtų užtikrintas rezultatų patvirtinimas 
pažangiausiais metodais, bei sukuria informacines ir ryšių sistemas; 

 yra nustatyta susitarimo įvairiais klausimais, susijusiais su pagalba laboratorijoms, kai jos dirba su įvairiais 
didelę grėsmę keliančiais veiksniais, tvarka; 

 ECDC rengia biologiniams veiksniams, įskaitant infekcines ligas, skirtą reagavimo mechanizmą, ryšių kanalus ir 
logistikos schemas ir padeda Komisijai sudaryti valstybių narių pageidaujamus dvišalius ir daugiašalius 
susitarimus rengiant ir remiant mokymo programas ir stiprinant laboratorijų pajėgumą pakelti padidėjusį darbo 
krūvį; 

 vykdomos organizuoto informacijos rinkimo ir mainų programos; 
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 parengiama ES programa, kurioje numatoma bendrų ES kokybės užtikrinimo procedūrų skubaus nustatymo 
tvarka siekiant užtikrinti diagnostikos prietaisų, kurie paprastai neparduodami rinkoje, didelį jautrumą ir 
tikslumą; 

 parengiama ES programa, kurioje nustatoma tyrimų grupių skubaus sudarymo tvarka, jei gaunama prašymų 
teikti pagalbą vietoje, siekiant užtikrinti epidemiologinę paramą duomenų rinkimui, lyginimui ir analizavimui 
įvykio metu. 

1.5 Aplinkos mėginių ėmimas 
Norimas rezultatas 
Kiekvienoje valstybėje narėje bus parengti aplinkos mėginių ėmimo nacionaliniai planai ir procedūros. Šiuose 
planuose bus numatytos visuomenės ir tyrėjų apsaugos priemonės, nurodyti dalyviai ir jų vaidmenys, 
sudarytas būtiniausios įrangos sąrašas ir nustatyti aplinkos mėginių siuntimo į laboratorijas bei analizavimo 
jose protokolai. 

Komisijos sudaryta darbo grupė parengs valstybėms narėms rekomendacijas suderinti aplinkos mėginių 
ėmimo tvarką ir protokolus. Aplinkos mėginiai, imami pavojingiems veiksniams nustatyti, turėtų būti 
tinkamai supakuoti, paženklinti, sužymėti ir pervežti pagal taikomas nacionalines ir tarptautines taisykles. 

Valstybės narės, Komisija ir agentūros 
Aplinkos mėginių ėmimo kontrolinis sąrašas: ar tenkinami šie minimalūs reikalavimai? 

 Mėginių ėmimo strategija: 
 yra nustatytas mėginių ėmimo strategijos tikslas: mėginių paskirtis, ėmimo metodas ir skaičius; 
 galima gauti svarbią informaciją apie pastatus, technines ir valdymo struktūras (pvz., ventiliatorius, 

filtrus, vamzdynus, oro kondicionavimo sistemas ir kt.); 
 nustatytos rizikos ribos; 
 nustatyti geografinio pasklidimo plotai ir judantys objektai, esantys teritorijoje, iš kurios reikia paimti 

mėginius; 
 nustatyta, koks turi būti bendro mėginių skaičiaus neigiamų kontrolinių mėginių (tuščiųjų bandymų) 

procentas ir kaip juos gauti. 
 Jungtinių mėginių ėmimas: jungtiniai mėginiai gali padėti tyrėjams nustatyti užkrato buvimą ant statybinių 

medžiagų, pvz., kiliminės dangos, dulkių sankaupose ant oro filtrų, nusėdusiose dulkėse (pvz., dulkėse ant 
gegnių) ir ant biuro įrangos. Tačiau, kadangi laboratorijos darbuotojai, pvz., išgaudami sporas iš jungtinių 
mėginių, gali patirti jų poveikį, reikėtų imtis tinkamų atsargumo priemonių (kaip antai sudėti mėginius į dvigubą 
pakuotę), kad būtų išvengta tolesnio sporų plitimo iš užkrėstų jungtinių mėginių: 

 nustatyti radimo ribas; 
 nustatyti jungtinių mėginių ėmimo tvarką. 

 Paviršių mėginių ėmimas naudojant servetėles arba tamponus (paviršių mėginiai imami nuvalant arba 
perbraukiant sudrėkinta sugeriamąja terpe per neakytą paviršių): 

 reikia nustatyti laboratorinėms analizėms tinkamas terpes. 
 Paviršių mėginių ėmimas didelio našumo kietųjų dalelių (HEPA) įsiurbimo metodu (šiuo metodu mėginius 

galima imti nuo didelių arba dulkėtų neakytų paviršių, taip pat akytų paviršių, kaip antai kiliminės dangos, lubų 
plokščių, vėdinimo sistemos filtrų ir medžiaginių sėdynių): 

 reikia nustatyti įvairiems paviršiams ir medžiagoms tinkamus metodus. 
 Oro mėginiai: 

 reikia nustatyti įvairių užkratų mėginių ėmimo tvarką. 

Sąveikumas 
Veikla Bendrijoje: visuomenės sveikatos institucijos ir (arba) kitos kompetentingos institucijos susitaria dėl 
tinkamo mėginių ėmimo bendrųjų standartų ir vėlesnės nukenksminimo bei pervežimo tvarkos. 

1.6 Reagavimo į grėsmę sveikatai veiksmų šalutinio poveikio stebėsena 
Norimas rezultatas 
Bus sukurta teisinė sistema ir nustatyta tvarka, kad būtų galima rinkti duomenis tikruoju laiku. 

Reagavimo į grėsmę sveikatai priemonės bus taikomos įvairiose srityse, galimas daiktas, įskaitant grėsmės 
sustabdymo strategijas, kontaktų atsekamumą, ligos atvejų izoliavimą, nukenksminimą, taip pat medicininį 
gydymą ir skiepijimą. Atsižvelgiant į įvairių priemonių pobūdį, galimą neigiamą jų poveikį ir 
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nepageidaujamus reiškinius būtina atidžiai ir tinkamu laiku stebėti ir vertinti nacionaliniu ir Europos 
lygmenimis. 

Atsižvelgiant į tai, koks grėsmės lygis nustatytas ir kokie vaistai, medicinos prietaisai bei kitos medicinos 
priemonės naudojamos reaguojant į grėsmę sveikatai, įvairiose valstybėse narėse informacija apie 
nepageidaujamus reiškinius gali būti teikiama skirtingų institucijų. 

Bus sukurta šalutinio poveikio stebėsenos sistema su bendra (gaunamų) duomenų baze ir bendrais išvestiniais 
duomenimis, apibrėžtimis (atvejų apibrėžtys, atrankos kriterijai, skiepijimo procedūros, skiepai, 
kontraindikacijų sąrašas), nustatytais kintamaisiais ir kontaktiniais centrais, taip pat rekomendacijomis dėl 
galimo gydymo. Labai svarbu, kad retųjų vaistų, kurie naudojami ne pagal licenciją, pvz., kaip priešnuodžiai, 
šalutinio poveikio stebėsena būtų nustatyta nacionalinės teisės aktuose ir įtraukta į kitas atitinkamas sistemas, 
kaip antai farmakologinio budrumo mechanizmą. 

Valstybės narės, Komisija ir agentūros 
Nepageidaujamų reiškinių stebėsenos kontrolinis sąrašas: ar tenkinami šie minimalūs reikalavimai? 

 Nacionaliniuose planuose numatyta sukurti arba išplėsti nepageidaujamų reiškinių stebėsenos sistemas. 

Sąveikumas 
 

 Bendradarbiaujant su biologinių veiksnių, įskaitant infekcines ligas, srityje dirbančiomis valstybių narių 
kompetentingomis institucijomis, ES vykdoma nepageidaujamų reiškinių stebėsena, kurią vykdo ECDC 
(išskyrus vaistų sukeltus nepageidaujamus reiškinius, kuriuos turėtų stebėti EMEA) kartu su nacionalinėmis 
kompetentingomis institucijomis. 

1.7 Katalogavimo, dokumentavimo ir archyvavimo valdymas 
Norimas rezultatas 
Kilus bet kokiai sveikatos krizei (kaip antai ligos protrūkiui, masiniam kenksmingų veiksnių poveikiui 
žmonėms ar kt.), bus gaunama labai daug naujos informacijos, todėl gali būti itin sunku sekti taikomas 
reagavimo priemones. Likvidavus krizę, galima sudaryti tiriamuosius komitetus, todėl įvykio metu būtina 
tinkamai saugoti ir tvarkyti susijusią informaciją. Planuose turėtų būti aprašyta, kaip bus užtikrinamas 
svarbios informacijos (ir jos šaltinių) saugojimas ir naudojimas vertinimams nelikus ekstremaliosios 
situacijos atlikti, taip pat ilgalaikei sveikatos stebėsenai ir vėlesnei ekstremaliąsias situacijas likvidavusių 
darbuotojų ir galbūt nukentėjusių gyventojų priežiūrai. 

Valstybės narės, Komisija ir agentūros 
Katalogavimo, dokumentavimo ir archyvavimo valdymo kontrolinis sąrašas: ar tenkinami šie minimalūs 
reikalavimai? 

 Kasdien ir sistemingai daromi įrašai apie gaunamus duomenis ir reagavimo veiksmus. 
 Yra aprašyta vietos, nacionalinio ir tarpregioninio veiksmų koordinavimo tvarka. 

Sąveikumas 
 Yra žinoma, su kuo reikėtų palaikyti ryšius dėl koordinavimo nacionaliniu ir ES lygmenimis. 
 Po įvykio atliekamas aktyvus jo vertinimas. 
 Yra nustatyta esamų katalogavimo sistemų koordinavimo Bendrijoje tvarka ir apibrėžtas kiekvienos agentūros 

vaidmuo. 
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2 Ryšiai 
Siekiant sumažinti nepageidaujamą ir nenumatytą visuomenės sumaištį ir ekonominius padarinius bei 
padidinti reagavimo rezultatų veiksmingumą nepaprastai svarbu visais lygmenimis laiku paskleisti tikslią 
informaciją. Pirmesniame skyriuje aprašytas informacijos valdymas neįmanomas be tikslios ir laiku 
vykdomos informacijos sklaidos atliekant šias ryšių palaikymo užduotis ir naudojantis šiomis sistemomis: 
ataskaitų teikimo sistema ir procedūros; informacijos perdavimo ir konsultavimosi taisyklės; duomenų 
perdavimas; dalyvių operatyviniai ryšiai ir bendras veiksmų valdymas; informacijos apie riziką ar krizę 
perdavimas žiniasklaidai ir visuomenei. 

Valdant ekstremaliąsias situacijas itin svarbu veiksmingai palaikyti ryšius. Kai aktyviai palaikomi ryšiai, 
visuomenė gali imtis atsargumo priemonių, taip pat gali būti lengviau pranešti apie konkrečius atvejus ir 
informuoti tiesioginius reagavimo veiksmų dalyvius, mažinti sumaištį ir geriausiai naudoti išteklius. Visa tai 
yra būtina siekiant veiksmingai reaguoti į krizes. Tinkamais ryšiais taip pat padedama išlaikyti visuomenės 
pasitikėjimą sveikatos institucijomis įvykio metu ir mažinama socialinės ir ekonominės sumaišties grėsmė. 

Palaikant ryšius su žiniasklaida ir visuomene būtina vadovautis tinkamo pranešimo apie riziką principais. 

2.1 Ataskaitų teikimo sistemos ir tvarka 
Norimas rezultatas 
Kas turi teikti ataskaitas, kam ir pagal kokią hierarchiją jos turi būti teikiamos? Aiškus gaunamų duomenų 
srautas, informacijos srautas ir duomenų perdavimas, taip pat kiekvieno dalyvio pareiga rinkti, analizuoti ir 
pranešti priežiūros ir (arba) kontrolės duomenis. Tikėtini rezultatai yra standartinės veiklos procedūros (SVP), 
sukurta programinė įranga ir susitarimai. 

Koordinavimo mechanizmas su nustatyta ryšių palaikymo tvarka yra esminė bendrojo parengties plano dalis. 

Tokios priemonės dalys turėtų būti skirtos neįprastiems įvykiams ir sveikatai gresiantiems pavojams nustatyti 
remiantis: 

viešaisiais informacijos šaltiniais (prieiga prie MedISys ir kitų panašių informacijos šaltinių), perduodant 
pranešimus apie grėsmę ir ankstyvus perspėjimus (EWRS, RAS BICHAT, RAS CHEM, RASFF, RAPEX ir 
kiti sveikatos krizėms svarbūs šaltiniai, kaip antai IHR); 

bendra internetine krizių valdymo platforma (HEDIS), kurioje sveikatos institucijos ras padėties ir veiklos 
ataskaitas, padėties žemėlapius ir kitą svarbią informaciją, kuri galėtų būti naudinga priimant sprendimus. 

Tokiomis priemonėmis turi būti galima naudotis be pertraukų ištisus metus. 

 

Valstybės narės, Komisija ir agentūros 
Atsižvelgiant į padėties rimtumą, turi būti taikomos trejopos sistemos: 

 skubaus įspėjimo ir pranešimo sistemos; 
 ankstyvojo perspėjimo sistemos; 
 krizių valdymo paramos sistemos. 

Taikomos sistemos visais atvejais turi būti patikimos, lanksčios ir saugios, jomis turi būti galima naudotis be 
pertraukų ištisus metus; todėl jos turi atitikti šiuos principus: 

 yra nustatytos už ataskaitų teikimą atsakingos institucijos, struktūros ir (arba) tarnybos; visuomenės sveikatos 
aspektai įtraukiami į kitas sistemas ir atvirkščiai; 

 turi būti kuo anksčiau parengiamos standartinės veiklos procedūros su reikiamais algoritmais; visi dalyviai turi 
jas įgyvendinti ir jų laikytis; jose turi būti numatyta pranešimo apie grėsmę ir įspėjimų perdavimo iš vietos 
lygmens nacionalinėms valdžios institucijoms ir dar toliau (pvz., visos ES mastu ir Pasaulio sveikatos 
organizacijai) tvarka; 

 dalyviai turi susitarti dėl pranešimų teikimo kriterijų; 
 galima įgyvendinti pareigūnų budėjimo sistemą; 
 būtina turėti abipusių (dvikrypčių) ryšių kanalą (kad nedingtų jokia informacija); palaikant šiuos ryšius turi 

dalyvauti kompetentingos institucijos ir kontaktiniai centrai, dirbantys be pertraukų ištisus metus; 
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 kiekvieno dalyvio vaidmuo: kompetentingos institucijos funkcijas atlieka ministerijos ar instituto aukšto 
rango pareigūnas, įgaliotas priimti ir įgyvendinti sprendimus; kontaktinis centras, dirbantis be pertraukų 
ištisus metus, perduoda kompetentingai institucijai visus perspėjamuosius pranešimus; 

 tas pats principas turi būti taikomas specialioms Komisijos tarnyboms, atliekančioms kompetentingos 
institucijos funkcijas, ir Briuselyje įsikūrusiam Saugumo direktoratui, kuris ištisus metus be pertraukų veikia 
kaip kontaktinis centras; 

 naudojamos pažangiausios ryšių technologijos, užtikrinančios didelę ryšių spartą ir duomenų slaptumą 
(žr. 1 priedą); 

 būtina turėti galimybę naudotis atsarginėmis priemonėmis; 
 intervencijų laikas turėtų priklausyti nuo dalyvaujančio tinklo veiklos tikslo ir masto; 
 kuriant šią sistemą būtina apsvarstyti galimybę taikyti visiškai neskelbtinos informacijos perdavimo priemones; 

tai gali būti įvairių rūšių informacija, kaip antai neįslaptinta informacija apie įvykius (neskelbtina informacija) 
arba įslaptinta informacija (pvz., RESTREINT UE, CONFIDENTIEL UE, SECRET UE arba pagal nacionalinės 
teisės aktus įslaptinta informacija); 

 visose sistemose turi būti užtikrinamas ryšio protokolų konfidencialumas, vientisumas, atskaitingumas, 
prieinamumas, tvarumas ir patikimumas (pranešimų gavimo užtikrinimas); 

 rengiamas pranešimų formas būtina derinti atsižvelgiant į reikiamų reagavimo priemonių sudėtingumą. 

Sąveikumas 
Pagal Bendrijos ataskaitų teikimo tvarką turėtų būti: 

 apie paskirtą kompetentingą instituciją ir ištisus metus be pertraukos veikiantį kontaktinį centrą pranešama pagal 
Bendrijos pranešimo apie grėsmę ir ankstyvojo perspėjimo mechanizmus; 

 valstybėms narėms pranešama apie kontaktinius centrus, atsakingus už veikiančias perspėjimo sistemas, ir ištisus 
metus be pertraukų kaip kontaktinis centras Briuselyje veikiantį Saugumo direktoratą (ir (arba) centrinę prieigos 
vietą); 

 apsvarstyta galimybė įtraukti specializuotus tinklus, veikiančius maisto, pašarų, fitosanitarijos, gyvūnų sveikatos 
ir civilinės saugos srityse, cheminės bei radiologinės priežiūros ir reagavimo įstaigų tinklus, teisėsaugos 
institucijų bei kitus specializuotus tinklus ir kt.: 
 tokie tinklai jau veikia ir susieja Komisiją su atsakingomis valstybių narių ministerijomis bei tarptautinėmis 

sveikatos apsaugos srityje veikiančiomis organizacijomis (Pasaulio sveikatos organizacija1, Europos Sąjungos 
Taryba, EBPO, TATENA, OPCW, FAO, OIE, GHSI2 ir kt.). 

2.2 Pareiga perduoti informaciją bei iš anksto konsultuotis dėl 
reagavimo priemonių ir (arba) informuoti apie jas  
Norimas rezultatas 
Bus sukurta ES sistema, kurioje bus nedelsiant pranešama apie ES ir tarptautinės reikšmės grėsmę sveikatai, 
įvykius bei reagavimo priemones ir konsultuojamasi dėl jų. 

Informacija apie grėsmę sveikatai (perspėjimai) tarp visuomenės sveikatos institucijų ir sistemų bus 
perduodama laiku ir teikiama reikiamoms institucijoms, kad jos galėtų pradėti vykdyti parengties planus. 
Ypatingą dėmesį reikėtų skirti IHR mechanizmų vaidmeniui ir svarbai. 

Valstybės narės, palaikydamos ryšius su Komisija, nedelsdamos praneš apie įvykį ir reagavimo priemones 
kitoms valstybėms narėms, kad jose ir visoje ES būtų galima laiku imtis tinkamų reagavimo priemonių (pvz., 
užkrečiamųjų ligų atveju) ir neleisti grėsmei plisti į kitas valstybes. Valstybės narės imasi reagavimo 
priemonių, tačiau jeigu, pavyzdžiui, šios priemonės turėtų įtakos keliautojams, apie tai reikėtų iš anksto 
pranešti kitoms valstybėms narėms. 

Atsakingos Komisijos tarnybos gaus pranešimą apie numatomas reagavimo priemones ir užtikrins vėlesnę 
priežiūrą kartu su valstybių narių suinteresuotaisiais subjektais ir kitomis Komisijos tarnybomis bei jų 
specialiomis struktūromis. ES išankstinio informacijos teikimo ir konsultavimosi tvarka atitiks Bendrijos 
institucijų teisinius įgaliojimus ir kompetencijos apribojimus visuomenės sveikatos (žmonių sveikatos), taip 
pat gyvūnų ir augalų sveikatos srityse. Teisinė sistema yra svarbi, nes reagavimo priemonės gali sutrikdyti 
Bendrijos vidaus rinkos veikimą. Bus susitarta dėl gairių, kuriose bus numatyti grėsmės lygiai ir mastas, 
bendri metodai ir terminija. 

                                                      
1 Ypatingą dėmesį reikėtų skirti IHR pagrindinių centrų, pagal 2005 m. Tarptautines sveikatos priežiūros taisykles (IHR) 
visose valstybėse narėse paskirtų nacionaliniais kontaktiniais centrais, vaidmeniui ir svarbai. 
2 GHSI – Pasaulio sveikatos saugumo iniciatyva. 



 - 18 - 

Valstybės narės, Komisija ir agentūros 
 Suderinamos ir įgyvendinamos šios priemonės: 

 gairės, kuriose numatyti grėsmės lygiai ir mastas, bendri metodai ir terminija; 
 reagavimo priemonių (apie kurias privaloma arba reikėtų pranešti) sąrašas; 
 pranešimo apie reagavimo priemones ir konsultavimosi dėl jų tvarka (šiuo metu rengiami Komisijos 

sprendimai dėl parengties paskelbimo ir reagavimo priemonių); 
 kai įmanoma, kiekvienoje situacijoje taikytini algoritmai. 

 Gyvūnų sveikatos, maisto produktų, augalų ir gyvūnų sveikatos apsaugos tarnybų keitimosi informacija ir 
bendradarbiavimo tvarka: 
 ar pagal atitinkamą tvarką sistemingai atsižvelgiama į žmonių sveikatą? 

Sąveikumas 
Bendrijoje perduodant informaciją ir konsultuojantis būtina: 

 sukurti teisinę sistemą dviem Komisijos sprendimais (pasiūlymai dėl Komisijos sprendimo, kuriuo būtų 
nustatyta konsultavimosi ir informavimo tvarka ir bendradarbiavimo tvarka, ir dėl Komisijos sprendimo dėl 
skubaus pranešimo apie grėsmę Bendrijoje tvarkos, pagal kurį Bendrijos lygmeniu būtų privaloma Bendrijos 
epidemiologinės priežiūros ir užkrečiamųjų ligų kontrolės tinkle imtis išskirtinio pobūdžio ir laikinų darnių 
veiksmų); 

 susitarti su atsakingomis Komisijos tarnybomis, kad būtų galima priimti sprendimus dėl reagavimo priemonių, 
galinčių daryti poveikį prekybai, ekonomikai, socialiniam gyvenimui ir kt. (ARGUS ir Krizių koordinavimo 
komitetas (KKK)); 

 atsakingoms Komisijos tarnyboms gauti pranešimą apie numatomas reagavimo priemones ir užtikrinti vėlesnę 
priežiūrą kartu su suinteresuotaisiais subjektais valstybėse narėse ir kitomis atitinkamomis Komisijos 
tarnybomis; 

 kai tinka, įtraukti Pasaulio sveikatos organizaciją ir remtis persvarstytomis IHR). 

2.3 Duomenų perdavimas ir tvarkymas 
Norimas rezultatas 
Aiškus gaunamų duomenų srautas, informacijos srautas ir duomenų perdavimas, taip pat kiekvieno dalyvio 
pareiga rinkti, analizuoti ir pranešti priežiūros ir (arba) kontrolės duomenis, pradedant pirmuoju pranešimu ir 
baigiant sveikatos krizių valdymo sistemomis (žr. 4 skyrių). Tikėtini rezultatai yra standartinės veiklos 
procedūros (SVP), sukurta programinė įranga ir susitarimai. Prireikus būtina nustatyti pačios sistemos 
įvairiapusio saugumo funkcijas siekiant apsisaugoti nuo išpuolių tinkle, sustabdyti tokius išpuolius ir atkurti 
sistemą po jų. Būtina pradėti rizikos analizę. 

Bus nustatyti vietos, nacionalinio, ES ir tarptautinio lygmens partneriai, kurie keisis svarbia informacija ir 
duomenimis. 

Svarbu ne tik greitai nustatyti grėsmę – dar svarbiau yra sparčiai perduoti perspėjamuosius pranešimus ir 
(arba) informaciją. Taikant ryšių priemonę ir procedūras taip pat būtina užtikrinti perduodamos informacijos 
vientisumą, patikrinti jos turinį, patvirtinti siuntėjo tapatybę ir įsitikinti, kad išsiųsti pranešimai buvo gauti. 
Naudojant iš anksto nustatytas pranešimo formas informaciją būtų galima perduoti sparčiau ir aiškiau. Šis 
mechanizmas turėtų apimti archyvavimo (su paieška) funkciją, be to, Komisija turėtų atlikti prižiūrėtojo 
vaidmenį. 

 

Valstybės narės, Komisija ir agentūros 
Būtiniausi reikalavimai, kuriuos turi atitikti valstybių narių tarnybų, Komisijos ir agentūrų tarpusavio ryšių 
priemonės ir procedūros: 

 iš anksto nustatytos pranešimo formos (pranešimai turi būti aiškūs ir greitai perduodami); 
 nustatyti neskelbtinos ar įslaptintos informacijos saugaus perdavimo kanalai; 
 siuntėjo tapatybės patvirtinimas; 
 turinio patikrinimas; 
 patvirtinimas, kad išsiųsti pranešimai buvo gauti; 
 apsaugos priemonės, kuriomis užtikrinama galimybė naudotis paslaugomis ir prieiga prie duomenų, duomenų 

vientisumas, mazgų autentiškumo patvirtinimas ir saugumo priežiūra; 
 ar šiuos reikalavimus atitinka visų keturių rūšių grėsmės (biologinės, radiologinės, branduolinės ir cheminės) 

srityse dirbančios tarnybos? 
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Sąveikumas 
Siekiant perduoti ir tvarkyti grėsmės visuomenės sveikatai duomenis, Bendrijoje būtina mažų mažiausiai: 

 taikyti sistemą (HEDIS3), kurioje būtų nustatomi ir reguliariai atnaujinami: 
 renkamiems epidemiologiniams duomenims ir rezultatams taikomi standartai (šiuo metu rengiami pagal 

ECDC TESSy ir EPIS sistemas); 
 numatyti neskelbtinos informacijos saugaus perdavimo kanalai; 
 surinktų laboratorinių duomenų ir rezultatų elektroninio pranešimo standartai; 
 duomenų teikimo maršrutų parinkimo ir saugumo standartai; 
 bendrųjų metaduomenų apibrėžčių formulavimas; 
 iš įvairių duomenų šaltinių gaunamos informacijos susiejimas išsaugant subjektų, objektų ir įvykių duomenų 

tarpusavio sąsajas; 
 sistemingos informacijos, įskaitant padėties ataskaitas, veiklos ataskaitas ir būsimų renginių kalendorius, 

pateikimas nustačius kasdienio tam tikrų veiksmų kartojimo tvarką; 
 partnerių, kaip antai nacionalinių visuomenės sveikatos institucijų, kompetentingų nacionalinių institucijų, 

Europos agentūrų, Komisijos direktoratų ir tarptautinių partnerių, prieigos prie sistemos valdymas; 
 ryšių ir kontrolės struktūros kiekvieno partnerio veiklos vietoje. 

2.4 Dalyvių tarpusavio ryšiai 
Norimas rezultatas 
Pagal dalyvių tarpusavio ryšių procedūras visais lygmenimis laiku teikiama tiksli informacija. Visuomenės 
sveikata bus pagrindinė informacijos teikimo sritis. 

Valstybės narės, Komisija ir agentūros 
Siekiant užtikrinti veiksmingus visų dalyvių tarpusavio ryšius visuomenės sveikatai gresiant pavojui, būtina 
taikyti laiku teikiamos nuoseklios informacijos sklaidos mechanizmą: 

 tarp nacionalinių ir regioninių institucijų, t. y. visą turimą informaciją (ypač apie sveikatą) teikti visoms 
svarbiausioms tarnyboms; 

  nuo regioninio iki vietos lygmens, taip pat pavienėms sveikatos priežiūros įstaigoms, įskaitant galimas 
bendruomenių reagavimo į ekstremaliąsias situacijas priemones siekiant perduoti šią informaciją. 

Sąveikumas 
Veiksmingų ryšių Bendrijoje reikalavimai: 

 veikia sveikatos priežiūros specialistams ir kitoms grupėms (sprendimus priimantiems asmenims) skirtos 
specialios ribotos prieigos interneto svetainės; 

 pagal standartines veiklos procedūras (SVP) atliekama analizė ir informuojamos kompetentingos sistemos bei 
institucijos siekiant užtikrinti valstybių narių keitimąsi informacija; 

 nauja informacija reguliariai teikiama visiems suinteresuotiesiems subjektams. 

2.5 Pranešimas apie riziką ir krizes žiniasklaidai ir visuomenės grupėms 
Norimas rezultatas 
Nors pranešimas apie riziką ir pranešimas apie krizes yra labai skirtingi dalykai, jais dažnai siekiama tų pačių 
tikslų. Mažinant riziką arba siekiant įveikti kilusią krizę, svarbiausia su ryšiais susijusi užduotis yra užtikrinti, 
kad reikiamiems asmenims būtų laiku sparčiai siunčiama tinkama ir tiksli informacija. 

Pranešimas apie riziką yra keitimasis reikiama informacija apie rizikos veiksnius ir šios informacijos 
sklaida siekiant, kad už sprendimų priėmimą atsakingi asmenys, suinteresuotieji subjektai ir visuomenė 
priimtų teisingus sprendimus. Taip padedama sistemingiau nustatyti riziką, vertinama ir svarstoma 
suinteresuotųjų subjektų elgsena ir psichosocialiniai požiūriai priimant sprendimus ir palaikant ryšius, taip pat 
skatinama veiksmingai planuoti ryšius ir teikti pranešimus. 

 

                                                      
3 HEDIS – Ekstremalių sveikatai situacijų ir ligų informacinė sistema. 
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Pranešimo apie riziką principai taip pat gali būti kitais būdais arba supaprastintai taikomi pranešimams apie 
krizes ir ekstremaliąsias situacijas. Kaip ir pranešimas apie riziką, ši pranešimo apie krizę ar ekstremaliąją 
situaciją užduotis turėtų būti neatsiejama rizikos valdymo dalis. 

Pranešimas apie riziką skirtas ryšiams palaikyti ir teikiamas susidarius tokiai situacijai, kai gali kilti grėsmė 
visuomenės normoms, tradicijoms, vertybėms, saugumui, sveikatai, valdžios institucijų saugumui arba 
nepriklausomumui 

Pranešimas apie ekstremaliąją situaciją teikiamas, kai svarbu tinkamu laiku skubiai pranešti tam tikrai 
žmonių grupei apie nenormalią situaciją, kuriai susidarius būtina imtis skubių veiksmų, daugiau nei įprasta, 
siekiant kiek įmanoma išvengti žmonių sužeidimų ar mirčių, žalos žmonių turtui arba aplinkai. Siekiant 
skatinti arba valdyti skubius veiksmus, dažnai yra palaikomi iš esmės operatyviniai ryšiai. 

Dabar kaip niekad pripažįstama, jog ryšiai yra labai svarbūs, kad organizacijos ir valdžios institucijos galėtų 
veiksmingai valdyti riziką. Todėl ryšiams turi tekti pagrindinis vaidmuo įvairiuose parengties, prevencijos, 
reagavimo etapuose ir atkuriant normalią padėtį susidarius ekstremaliajai situacijai arba kilus sveikatos krizei. 

Rizikos pobūdis labai pasikeitė. Naujų rūšių rizika atsiranda dėl sparčios mokslo ir technologinės pažangos, 
pasaulio ekonomikos ir ryšių integracijos, taip pat dėl visuomenės lūkesčių, kad jos patiriama rizika mažės ir 
bus geriau kontroliuojama. 

Visuomenės sveikatai gresiančiai rizikai, t. y. gripo pandemijoms ir su cheminiais, biologiniais, radiologiniais 
ir branduoliniais veiksniais susijusiems įvykiams, tenka skirti labai daug išteklių. Siekiant valdyti tokius 
įvykius, labai svarbu, kad visuomenė būtų informuota, suinteresuota ir pasirengusi bendradarbiauti. Pranešant 
apie riziką, kai palengvinamas dialogas ir suinteresuotieji subjektai bei valdžios institucijos keičiasi 
svarbiausia informacija, yra didinamas skaidrumas ir stiprinamas pasitikėjimas, valdžios institucijų 
patikimumas ir abipusė pagarba. 

Planuojant parengtį ekstremaliosioms situacijoms, svarbu kuo anksčiau įtraukti naujienų žiniasklaidą. Jeigu 
palaikomi geri ir tvirti santykiai su žiniasklaida, ji gali teikti svarbią profesionalią pagalbą reaguojant į 
grėsmę. Žiniasklaidai tenka pagrindinis vaidmuo, kai reikia: 

• skubiai ir paprastais žodžiais pranešti informaciją piliečiams; 
• padėti piliečiams mažinti riziką; 
• sutelkti visuomenę; 
• išaiškinti nepalankiai vertinamas kontrolės priemones ir skatinti joms pritarti; 
• išreikšti eilinių piliečių nuomonę; 
• pateikti platesnį požiūrį ir kontekstą. 

 

Valstybės narės, Komisija ir agentūros 
Kad būtų veiksmingai pranešama apie riziką ir (arba) kilusią krizę, turi būti sudaryta patikima ryšių 
palaikymo grupė, turinti pakankamai žmogiškųjų išteklių – tiek darbuotojų, tiek gebėjimų (įvairių sričių žinių 
ir įgūdžių, taip pat grupės nariai turi būti tinkamai išmokyti). Turi būti įmanoma krizės atveju skubiai 
sustiprinti šias ryšių palaikymo grupes – perkelti darbuotojus į kitas pareigas arba tarnyboms, agentūroms ir 
institucijoms teikti savitarpio pagalbą. 

Visuose planuose turi būti pateikta ryšių strategija, kurioje būtų numatyti šie veiksmai: 

Iki įvykio 
 Įsteigti ir reikiamais ištekliais aprūpinti ryšių su žiniasklaida centrą; 
 paskirti ir tinkamai įrengti patalpas, kuriose dirbs už ryšius atsakingi darbuotojai; 
 sukurti ir palaikyti ryšių tinklus; 
 paskirti pagrindinius už ryšius atsakingus asmenis, nustatyti jų pareigas ir numatyti, kas galėtų juos pavaduoti – 

susidarius ekstremaliosioms situacijoms įvairioms visuomenės grupėmis ir įvairiais būdais pranešti informaciją 
apie visuomenės sveikatą (tai galėtų daryti įvairioms etninėms grupėms atstovaujantys asmenys, žiniasklaidos 
atstovai ryšiams su visuomene, pranešėjai bendruomenių susirinkimuose ir kt.); 

 sukurti patikimą vidaus informacinių pasitarimų ir ryšių sistemą; 
 susitarti dėl už ryšius atsakingo darbuotojo vaidmens tokiu atveju, kai reikėtų valdyti krizę (pvz., jis palaikytų 

glaudžius ryšius su ekstremaliųjų situacijų valdymo grupe, rūpintųsi organizacijos patikimumu ir stengtųsi 
užtikrinti pasitikėjimą ja, rengtų ryšių strategijas, atstovautų visuomenei aukščiausiosios vadovybės 
posėdžiuose); 

 pritarti Pasaulio sveikatos organizacijos parengtoms ryšių palaikymo gairėms (dėl pasitikėjimo, ankstyvo 
pranešimo, skaidrumo) ir susitarti atitinkamai derinti savo veiksmus; 
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 sudaryti svarbiausių pranešimų sąrašą ir numatyti, kaip jie bus naudojami krizės atveju; 
 rengti informaciją ir pranešimus žiniasklaidai (susijusius su minėtais svarbiausiais pranešimais); 
 pateikti dažniausiai užduodamus klausimus (susijusius su minėtais svarbiausiais pranešimais) ir atsakyti į juos; 
 parengti reklaminę medžiagą, kuri būtų naudojama krizės atveju; 
 parengti internete skelbti skirtą informaciją, kurią prireikus būtų galima iškart paskelbti; 
 nustatyti, kokia informacija turėtų būti renkama; rinkti ir apibendrinti informaciją; 
 vertinti ir suprasti suinteresuotiesiems subjektams ir visuomenei rūpimus klausimus; 
 nustatyti, kokia informacija turėtų būti perduodama; nuspręsti, kam ją perduoti; rengti ir tvirtinti pranešimus; 
 sudaryti svarbiausių (skirtų specialistams ir plačiajai visuomenei) žiniasklaidos priemonių sąrašą; 
 stiprinti santykius su žiniasklaida (užmegzti ryšius su atsakingaisiais žiniasklaidos darbuotojais, suprasti jų 

darbo pobūdį, paaiškinti jiems jų vaidmenį ir nustatyti, kaip jie galėtų tarpusavyje bendradarbiauti). 
 

Siekiant derinti visų suinteresuotųjų subjektų veiklą, būtina parengti visų susijusių krizės valdymo lygmenų 
(vietos, regioninio, nacionalinio ir tarptautinio, tarpvyriausybinio ir tarpsektorinio) bendradarbiavimo tvarką 
ir protokolus. 

Pratybas ir mokymą reikėtų laikyti neatsiejama parengties planavimo proceso dalimi. Svarbu, kad atsakingi 
darbuotojai būtų mokomi atlikti savo užduotis dar prieš planuojant pratybas. Į pagrindinių už ryšius atsakingų 
darbuotojų ir juos pavaduojančių asmenų mokymą galima įtraukti: 

 rašymo įgūdžių ugdymą (pvz., mokymą rengti instruktažus, pranešimus spaudai, pareiškimus ir kt.); 
 mokymą rašyti tekstus interneto svetainėms; 
 mokymą vertinti žiniasklaidos tekstus; 
 mokymą tinkamai naudotis internetu; 
 mokymą palaikyti ryšius per socialinių tinklų svetaines; 
 nustatytą tvarką ir protokolus. 

 
Įvykio metu 

Paskirtasis ryšių su žiniasklaida pareigūnas taip pat koordinuoja visuomenės informavimą ir yra tiesiogiai 
pavaldus už ekstremaliosios situacijos valdymą atsakingam asmeniui arba operacijų vadui. Informavimą 
koordinuojantis pareigūnas turėtų: 

 užtikrinti už visuomenės informavimą atsakingos grupės pavaldumo tvarkos laikymąsi ir atsakomybę; 
 tartis su agentūros direktoriumi, Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (EOC) vadovybe ir vyresniaisiais 

vadovais dėl atnaujintinų žinių ir dėl skelbti skirtos informacijos, konkrečių incidentų valdymo strategijos, 
mokslo žinių ir esamos padėties; 

 parengti susidarius ekstremaliajai situacijai svarbios informacijos sklaidos tvarkaraštį, įskaitant viešus 
pranešimus perspėjant visuomenę apie gresiantį pavojų (per radiją ir televiziją) ir naudotinus sutartinius 
ženklus; 

 pateikti pranešimus žiniasklaidai skirtame rinkinyje, į kurį būtų įtraukti straipsniai, svarbiausia informacija ir 
pranešimai, taip pat, kai įmanoma ir kai tinka, garso ir (arba) vaizdo įrašai; 

 tartis su ekstremaliųjų situacijų valdymo institucijomis, siekdamas nustatyti svarbiausius ir pirmiausia 
spręstinus klausimus, ir apibūdinti tikslinę auditoriją; 

 planuoti už visuomenės informavimą atsakingos grupės narių darbo ir poilsio tvarkaraštį, kad ši grupė bent 
kelias dienas galėtų dirbti visą parą (2–3 darbo pamainas per parą). 

 

Teikiant informaciją žiniasklaidai taip pat būtina stebėti žiniasklaidą ir užtikrinti jos reagavimą. Ši veikla 
apima: 

 žiniasklaidos prašymų ir užklausų skirstymą pagal prioritetus; 
 žiniasklaidos prašymų tenkinimą (pvz., kasdienes spaudos konferencijas, interneto svetainių atnaujinimą); 
 žiniasklaidai skirtų gairių, pranešimų spaudai, informacinių biuletenių ir papildomos vaizdo medžiagos 

rengimą; 
 žiniasklaidos stebėseną tiriant aplinką ir tendencijas (pvz., naujienų medžiagą teikiančios tarnybos, naujienų 

stebėsena, MedISys ir kiti panašūs informacijos šaltiniai), siekiant nustatyti, kokius pranešimus reikia paskelbti, 
ištaisyti klaidingą informaciją, žinoti žiniasklaidai rūpimus klausimus ir žiniasklaidos dėmesį krizei; 

 turimo telefono ryšio pajėgumo vertinimą siekiant nustatyti, ar susidarius ekstremaliajai situacijai reikėtų 
naudotis papildomomis telefono linijomis; 

 atsakymus visuomenės nariams, tiesiogiai prašantiems agentūros suteikti informaciją telefonu (pvz., per 
pagalbos liniją), raštu arba el. paštu; 

 užtikrinimą, kad visuomenei skirtoje interneto svetainėje būtų laiku skelbiama tiksli informacija; 
 agentūros kontaktinės informacijos skelbimą visuomenei; 



 - 22 - 

 visuomenės stebėseną tiriant aplinką ir tendencijas, siekiant nustatyti, kokius pranešimus reikia paskelbti, 
ištaisyti klaidingą informaciją, žinoti visuomenei rūpimus klausimus ir visuomenės dėmesį krizei; 

 paskirti vertimo tarnybas, kurios būtų pasirengusios darbui; 
 interneto svetainėje skelbti informaciją tikruoju laiku (klausimus ir atsakymus, informaciją apie padėtį, 

pranešimus, žemėlapius). 
 

Po įvykio 

Ryšių plane taip pat turi būti numatyta galimybė sužinoti ir analizuoti įvairius įvykio aspektus ir, naudojantis 
įgyta patirtimi, tobulinti ekstremaliųjų situacijų ryšių planą. 

Šiuo tikslu reikėtų: 
 nustatyti, kokios priemonės buvo veiksmingos ir kokios smulkmenos buvo iš tiesų svarbios arba būtų buvusios 

svarbios, jei būtų buvusi galimybė jomis pasinaudoti; 
 įvertinti ryšių plano įgyvendinimo veiksmingumą; 
 įvertinti naujienas žiniasklaidoje ir jų poveikį. 

 

Sąveikumas 
Laikui bėgant visuotinai paplito požiūris, kad jeigu ES visuomenės sveikatai kiltų didelė grėsmė, Europos 
Sąjunga ir jos valstybės narės turėtų stengtis darniai spręsti ryšių klausimus. Todėl sukurtas už sveikatos 
saugumo srities ryšius atsakingų institucijų tinklas, kuriame dalyvauja nacionalinės rizikos valdymo 
institucijos, atsakingos Europos agentūros ir Europos Komisija. Šio tinklo nariai tarpusavyje keičiasi su rizika 
bei pranešimu apie ją susijusia patirtimi ir geriausia praktika, taip pat perduoda informaciją apie krizių 
valdymo institucijų taikomas priemones, sveikatos srities rekomendacijas ir rizikos valdymą. 

Komisija prižiūri šį tinklą ir remia jo veiklą, kuri apima: 
 pasirengimo palaikyti ryšius bendrųjų klausimų, susijusių su grėsme sveikatai, įskaitant 

ChBRB veiksnius, gripo pandemijas ir kitų pagrindinių infekcinių ligų protrūkius, sprendimą; 
 pranešimą apie krizių valdymo institucijų taikomas priemones, sveikatos srities rekomendacijas 

ir rizikos valdymą; 
 įvykio metu internete skirtos skelbti medžiagos rengimą; keitimąsi pranešimais, kuriuos būtų 

galima panaudoti įvykio metu, ir, kai įmanoma, jų derinimą; 
 tinklo narių tvirtų tarpusavio ryšių palaikymą ir partnerių pasitikėjimo stiprinimą; 
 su pranešimu apie riziką susijusios praktinės patirties ir gairių (pvz., dėl pranešimo visuomenei 

apie taikomas sveikatos priemones) perdavimą asmenims, kurie priima ir vykdo sprendimus; 
 pagalbą rengiant bendrą ryšių strategiją, siekiant valdyti grėsmę sveikatai, kurią nustato 

Sveikatos saugumo komitetas (SSK), Komisija, ECDC ir kitos Europos agentūros; 
 kilus sveikatos krizei, išankstinį partnerių pranešimų aptarimą naudojantis tam skirta Komisijos 

HEDIS sistema; 
 stebėjimą, kaip į krizę reaguoja žiniasklaida, ir pranešimą apie tai tinklo nariams; 
 užtikrinimą, kad požiūris būtų derinamas su rizikos vertinimo agentūromis ir susijusia jų ryšių 

veikla. 

 

Šios užduotys apima: 
 keitimosi informacija tvarkos (t. y. kada ir kokia informacija reikia keistis) nustatymą; 
 bendradarbiavimo (įvykio bendro analizavimo, formuluočių išaiškinimo, susitarimo dėl būsimos strategijos, 

susitarimo dėl veiksmų tinkamu laiku) ir koordinavimo (komandinio darbo) protokolų parengimą; 
 keitimąsi savo ryšių strategijomis, pranešimais spaudai, instruktažais ir informacija apie savo šalies visuomenei 

rūpimus klausimus; 
 kontaktų sąrašo parengimą ir atnaujinimą; 
 partnerių tarpusavio ryšių priemonių nustatymą (el. paštas, internetinės platformos, audio- ir videokonferencijos 

ir kt.); 
 nuoseklaus požiūrio į žiniasklaidą užtikrinimą valstybėse narėse; 
 internete skelbiamų klausimų ir atsakymų vertimus į kitas kalbas; 
 visų valstybių narių interneto svetainių ir laikraščių turinio palyginimą; 
 bendrų standartų nustatymą; 
 dalijimąsi valstybėse narėse įgyta patirtimi. 
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2.6 Politinė parama 
Norimas rezultatas 
Kad būtų galima laiku teikti tikslią informaciją, dalyviai turi palaikyti ryšius su savo politinės valdžios 
institucijomis. Prieš priimdamos sprendimus arba spręsdamos su įvykiu susijusius politinius klausimus 
politinės valdžios institucijos bus susipažinusios su planu ir prašys tam skirtais kanalais suteikti informacijos 
apie įvykius. 

Valstybės narės, Komisija ir agentūros 
Pagal kiekvieną planą turi būti mažų mažiausiai užtikrinama, kad politinės valdžios atstovai: 

 būtų informuojami ir reguliariai gautų naujausią informaciją apie planą arba planus, įvairių dalyvių vaidmenis 
bei kompetenciją ir kontaktinius centrus; 

 žinotų pagrindinius savo reagavimo į ekstremaliąsias situacijas grupės narius; 
 suprastų taikomas krizių valdymo sistemas ir procesus; 
 priimdami sprendimus remtųsi laiku teikiamos tikslios informacijos kanalais. 

Politinė parama Bendrijoje reiškia, kad: 
 Taryba ir Komisija laiku gauna informaciją apie Bendrijai svarbius sprendimus; 
 prireikus greičiau surengiami reikiami Tarybos posėdžiai dėl Bendrijai svarbių sprendimų priėmimo. 
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3 Mokslinės ir faktais grindžiamos konsultacijos 
Šiose gairėse mokslinėmis arba faktais grindžiamomis konsultacijomis vadinamas procesas, kai per skubias 
konsultacijas apibendrinama informacija ir vertinant riziką nustatomas pažeidžiamumas bei galimybės 
reaguoti, taip pat padedama nustatyti tinkamus veiksmus ir reagavimo priemones, reikiamus išteklius ir 
veiksmų įgyvendinimo būdus. 

3.1 Skubios konsultacijos (su ekspertais ir ekspertų organizacijomis) 
Norimas rezultatas 
Bus taikoma sistema, kurioje bus konsultuojamasi su ekspertais valstybių narių ir ES lygmenimis. Šia sistema 
naudosis valstybių narių ministerijos ir kitos atsakingos įstaigos; taip bus sudarytas specialiai paskirtų 
nacionalinių ekspertų žinių fondas, stiprinama valstybių narių savitarpio pagalba ir palengvinamas bendras 
ES reagavimas į visuomenės sveikatos krizes. Bus nustatyta ad hoc konsultavimosi tinkluose (nuotoliniu 
būdu ar per tiesioginius susitikimus) tvarka ir parengta konferencijoms reikalinga materialinė bazė. Tačiau 
sudarant ekspertų sąrašus būtina atkreipti dėmesį į tai, ar ekspertus skiria valstybės narės, ar jie yra ES 
paskirti ekspertai. Taip pat būtina stengtis neuždėti ekspertams per didelės naštos tuo atveju, jei jie tampa tiek 
nacionalines vyriausybes, tiek ES (taip pat galbūt Pasaulio sveikatos organizaciją ar kt.) konsultuojančiais 
ekspertais. 

Ekspertai, esami komitetai (pvz., Sveikatos saugumo komitetas, EWRS kontaktiniai centrai) ir galimi nauji 
moksliniai komitetai dalyvaus nustatytąja tvarka. 

Taip pat būtina nustatyti tais atvejais, kai kyla kitų rūšių (kaip antai cheminės ar radiologinės kilmės) grėsmė, 
taikomą tvarką. 

Valstybės narės, Komisija ir agentūros 
Skubaus konsultavimosi dėl įvykių, turinčių pasekmių visuomenės sveikatai, kontrolinis sąrašas: 

 Ar yra sudaryti pavienių ekspertų sąrašai? 
 Ar yra sudaryti kontaktinių centrų sąrašai? 
 Ar yra nustatyta skubaus konsultavimosi su ekspertais tvarka? 
 Ar pagal šią tvarką numatyta:  

 įtraukti visuomenės sveikatos ekspertus – įvairių sričių (kaip antai grėsmės ir rizikos vertinimo, parengties ir 
reagavimo) specialistus? 

 įtraukti toksikologijos ekspertus? 
 įtraukti konkrečius toksinus išmanančius ekspertus? 
 įtraukti radiacijos poveikio sveikatai valdymo ekspertus? 

 Ar palaikomi veiklos ryšiai siekiant konsultuotis su epidemiologijos, laboratorijų, gyvūnų sveikatos, augalų 
sveikatos ir maisto saugos ekspertais? 

Sąveikumas 
Siekiant Bendrijoje keistis ekspertais arba su jais konsultuotis, palaikomi veiklos ryšiai, o tam yra reikalinga: 

 susitarimai konsultuotis su konkrečiais ekspertais dėl kiekvienos rūšies įvykio; 
 sudaryti nacionalinių ekspertų ir (ar) kontaktinių centrų, į kuriuos reikėtų kreiptis dėl įvykio, susijusio su 

ChBRB (cheminiu, biologiniu, radiologiniu ir branduoliniu) veiksniu, gamtiniu įvykiu (pvz., sukeltu klimato 
kaitos) ar atsiradus infrastruktūros trikdymų poveikiui, sąrašai (abonentų knyga, registras, aprašas); 

 Bendrijos kontaktiniai centrai, kuriuose galima kreiptis į ekspertus arba gauti reikiamus sąrašus; 
 apibrėžtas ES agentūrų (pvz., ECDC), kaip kontaktinių centrų, kurių kompetencija visuomenės sveikatos 

klausimais galima naudotis, vaidmuo, taip pat jų vaidmuo sudarant ar tvarkant visuomenės sveikatos ekspertų 
sąrašą; 

 palaikomi veiklos ryšiai su ES sistemomis, susiejančiomis ekspertų organizacijas artimose srityse, kaip antai 
gyvūnų sveikatos, augalų, maisto, civilinės saugos, radiacinės saugos klausimais, ir tarp tų ES sistemų; 

 veiklos ryšiai siekiant naudotis ir dalytis moksline kompetencija, sukaupta ECDC ir vartotojų saugos, 
visuomenės sveikatos bei aplinkos apsaugos sričių moksliniuose komitetuose (Sprendimas Nr. 2004/210/EB), 
kaip antai Atsirandančių ir nustatomų naujų pavojų sveikatai moksliniame komitete (SCENIHR); 

 Sprendime Nr. 2119/98/EB numatytų padalinių, tokių kaip priežiūros skyrius ESCON, skubaus sukūrimo arba 
paskirtų ekspertų grupių (tokių kaip buvusi SŪRS darbo grupė), sudarymo tvarka; 

 veiklos ryšiai su PSO, Pasaulio sveikatos saugumo veiksmų grupe (GHSAG) ir kitomis susijusiomis 
tarptautinėmis organizacijomis. 



 - 25 - 

3.2 Kiekybinis vertinimas. Modeliavimas 
Visus šiame skirsnyje aptariamus aspektus iš esmės tinka taikyti infekcinėms ligoms ir su klimato kaita, 
biologiniais, cheminiais, radiologiniais ir branduoliniais veiksniais susijusiems įvykiams. 

Pastaraisiais metais analizuojant grėsmę sveikatai keliančių infekcinių ligų plitimą bei kontrolę ir 
konsultuojant sprendimus priimančius asmenis parengties visuomenės sveikatos krizėms, rizikos vertinimo ir 
krizių valdymo srityje taikomi matematiniai modeliai. Naudojant modelius taip pat galima atlikti ligos 
protrūkio kiekybinį vertinimą ir prognozuoti siūlomų kontrolės priemonių veiksmingumą. Infekcinių ligų 
sukėlėjų modeliavimas sparčiai tampa labai svarbia priemone priimant visuomenės sveikatos srities 
sprendimus; turint omenyje ribotą kompetenciją šiuo klausimu, papildoma nauda ES, kurią teikia požiūrio 
šiuo klausimu derinimas, yra labai svarbi. 

Kartu taikant nuotolinės patikros technologiją, geografines informacines sistemas (GIS), erdvinius statistinius 
metodus ir matematinius modelius galima: a) tikslinti užkrato pernešėjų rūšių paplitimo modelius; b) nustatyti 
teritorijas, kuriose naujų užkrato pernešėjų įsiskverbimo rizika yra didžiausia; c) nustatyti, kurie užkrato 
pernešėjai kelia didžiausią grėsmę konkrečioje teritorijoje, ir d) modeliuoti užkrato pernešėjų, parazitų ir jais 
užsikrėtusių žmonių dinamines tarpusavio sąveikas ypatingų klimato svyravimų ar klimato kaitos sąlygomis. 

Cheminių veiksnių sklaidos modeliavimas yra ištobulintas labiau nei infekcinių ligų sukėlėjų modeliavimas. 
Manoma, kad po cheminės avarijos (netyčia įvykusios arba tyčia sukeltos) susidariusio nuodingųjų medžiagų 
debesies sklaidos modeliavimas yra vertinga priemonė krizių valdymo institucijoms civilinės saugos srityje, 
nes siekiant tinkamai reaguoti (pvz., organizuoti evakuaciją) nepaprastai svarbu vertinti nukentėjusių 
gyventojų patiriamą poveikį. Rizikos zonų modeliavimas šiuo metu yra vienas iš chemijos objektų saugos 
planuose pagal Seveso direktyvą (2003/105/EB) nustatytų reikalavimų. 

Radiacinės saugos srityje tobulinamas radiacijos sklaidos modeliavimas, taip pat Komisijoje imtasi kelių 
rūšių veiklos, kurioje remiamasi Jungtinio tyrimų centro (JRC) technine ir moksline praktine patirtimi ir kuri 
derinama su Energetikos ir transporto GD, Išorės santykių GD ir Teisingumo, laisvės ir saugumo GD darbu. 

Todėl siekiant Bendrijoje veiksmingai valdyti kenksmingų veiksnių poveikį visuomenės sveikatai ir 
nukentėjusiems žmonėms būtina stiprinti šių sričių gebėjimus ir kompetenciją. 

Būtina turėti patikimas modeliavimo, rezultatų aiškinimo ir jų naudojimo reagavimo veiksmams tobulinti 
priemones. Modeliavimas turi apimti dvi sritis: 1) kenksmingo veiksnio sklaidos aplinkoje modeliavimą ir 
2) kenksmingo veiksnio poveikio gyventojams modeliavimą. 
 

Norimas rezultatas 
Siekiama stiprinti gebėjimą modeliuoti, taigi ir kiekybiškai vertinti, naujai nustatomą grėsmę sveikatai 
Europoje, įskaitant infekcinių ligų, klimato kaitos ir su biologiniais, cheminiais, radiologiniais ir 
branduoliniais veiksniais susijusių įvykių keliamą grėsmę. 

Siekiama sukurti Europos matematinio modeliavimo tinklą (NEMO), kad būtų galima sutelkti Europos 
epidemiologinio modeliavimo pajėgumus, ir sudaryti sąlygas valstybėms narėms, kurios beveik arba visai 
neturi tokių pajėgumų, naudotis modeliavimo priemonių teikiamomis galimybėmis. Visuomenės sveikatos 
sprendimus nacionaliniu ir Europos lygmenimis priimančioms institucijoms NEMO tinklas gali būti ekspertų 
patariamąja grupe valdant krizes. Glaudus valstybių narių, Sveikatos ir vartotojų reikalų GD, ECDC, EFSA ir 
JRC bendradarbiavimas yra būtinas siekiant sukurti Europos lygmeniu veikiančiam modeliavimo tinklui 
reikalingą infrastruktūrą. Šis tinklas taps pagrindu tirti visų minėtų rūšių grėsmę sveikatai, infekcines ligas, 
klimato kaitą, biologinius, cheminius, radiologinius ir branduolinius veiksnius; jo sudėtis keisis pagal tai, 
koks klausimas svarstomas. 

Dėl cheminių veiksnių keliamos grėsmės įvairios valstybių narių institucijos, nacionaliniai reagavimo į 
nelaimes centrai (pvz., Europos apsinuodijimų centrų ir klinikinių toksikologų asociacija (EAPCCT), 
nacionalinės visuomenės sveikatos institucijos), Sveikatos ir vartotojų reikalų GD ir JRC privalo 
bendradarbiauti, kad būtų sukurti Europos lygmeniu veikiančiam tinklui tinkami modeliai ir ryšių procedūros. 

Modeliuoti kenksmingų veiksnių poveikį gyventojams yra nepaprastai svarbu, kad valdžios institucijos ir 
tiesioginiai reagavimo veiksmų dalyviai galėtų patikimai prognozuoti aukų skaičių ir poveikio sveikatai dydį. 
Ši informacija svarbi ir reagavimo grupių saugumui. 
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Siekiama tobulinti kenksmingų veiksnių sklaidos kiekybinį vertinimą ir patikimai nustatyti tų veiksnių 
poveikį nukentėjusiems gyventojams. Tačiau sklaidos modeliai negali atstoti užkrėtimo (užteršimo) 
matavimo vietoje tinkamais analizės prietaisais. 

Be to, atsižvelgiant į radiologinių veiksnių keliamą grėsmę, įvairių valstybių narių institucijų, nacionalinių 
atominės energijos komitetų, Sveikatos ir vartotojų reikalų GD, ES agentūrų ir JRC glaudus 
bendradarbiavimas yra būtinas siekiant sukurti Europos lygmeniu veikiančiam tinklui tinkamus modelius ir 
ryšių procedūras. 

Bendras siekiamas rezultatas – daugiau galimybių naudotis patikimomis ir patikrintomis, visuomenės 
sveikatos srities sprendimus priimančių nacionalinių ir Europos lygmens institucijų poreikius atitinkančiomis 
modeliavimo priemonėmis. 

 

Valstybės narės 
Įvykių, kurie turėtų pasekmių visuomenės sveikatai, modeliavimo kontrolinis sąrašas: 

 modeliavimas (infekcinių ligų, su klimato kaita, cheminiais, radiologiniais ir branduoliniais veiksniais susijusių 
įvykių) įtraukiamas į nacionalinio lygmens planavimo procesus; 

 nustatomi esami gebėjimai nacionaliniu lygmeniu modeliuoti grėsmę sveikatai (rizikos ir krizių valdymo 
įstaigose, aukštojo mokslo ar kitose mokslinių tyrimų institucijose); 

 nustatomas nacionalinio lygmens kiekybinio vertinimo kompetencijos lygis; 
 įgyvendinami esami (ir kuriami nauji) naujai nustatomos grėsmės sveikatai kiekybinio vertinimo modeliai ir 

metodai; 
 nustatomos bendros galimybės rengti matematinio modeliavimo ir kiekybinio vertinimo sričių mokymo kursus; 
 nustatomi tinkami duomenų rinkiniai, reikalingi esamiems ir galimiems naujiems modeliams taikyti; šiuo tikslu 

gali reikėti atlikti nuodugnius mokslinius tyrimus ir įvairiems sektoriams bendradarbiauti nacionaliniu lygmeniu; 
 parengiamos sistemos duomenims rinkti ir perduoti prieš ligų protrūkius ir protrūkių metu; 
 sukuriamos priemonės rezultatams pranešti ir dalytis žiniomis bei metodais su kitų valstybių narių visuomenės 

sveikatos institucijomis; 
 pakankamai aukštas kiekybinio vertinimo kompetencijos lygis; 
 esamos priemonės yra patikimos ir tinkamos konkrečių kenksmingų veiksnių keliamai grėsmei tirti esamomis 

sąlygomis (pvz., atviroje erdvėje, miesto teritorijoje, uždaroje erdvėje, kaip antai metro stotyje, stadione ir kt.); 
 stiprinami gebėjimai patvirtinti beveik tikruoju laiku atliekamą modeliavimą siekiant padėti vykdyti reagavimo 

veiksmus, ir užkrato (taršos) sklidimo įvairiose terpėse (pvz., vandenyje) modeliavimą; 
 pakankamai aukštas kompetencijos atlikti kiekybinį vertinimą lygis. 

 
  

Agentūros 
 Duomenų rinkimo ir galimos Europos masto priežiūros sistema. Nustatyti tinkami ES lygmens duomenų 

rinkiniai. 
 Parengta duomenų rinkimo ir perdavimo prieš ligų protrūkius (ekstremaliąsias situacijas) ir jų metu sistema. 
 Turimų duomenų pakanka modeliavimo metodams taikyti ir tolesniam kiekybiniam vertinimui atlikti. 
 Stiprinami gebėjimai teikti mokslines konsultacijas ir aiškinti modeliavimo rezultatus. 
 Kokybinis rizikos vertinimas. 
 Teikiamos konsultacijos dėl kenksmingų veiksnių poveikio būdų ir prognozuojamo (vertinamo) poveikio 
įvairioms gyventojų grupėms dydžio siekiant imtis visuomenės sveikatos apsaugos veiksmų. 

 Didinama mokslinio konsultavimo kompetencija ir kenksmingų veiksnių poveikio sveikatai supratimas. 

 

Komisija 
Įvykių, kurie turėtų pasekmių visuomenės sveikatai, modeliavimo kontrolinis sąrašas: 

 modeliavimas (infekcinių ligų, su klimato kaita, cheminiais, radiologiniais ir branduoliniais veiksniais susijusių 
įvykių) yra planavimo proceso dalis; 

 sukuriamas ir koordinuojamas galimos didelės greitai kintančios grėsmės sveikatai plitimo eigos ir kontrolės 
modeliavimo Europos tinklas (Sveikatos ir vartotojų reikalų GD ir JRC); 

 nustatomi ES-27, ypač valstybių narių rizikos ir krizių valdymo įstaigose, esami gebėjimai modeliuoti grėsmę 
sveikatai (keliamą infekcinių ligų, su klimato kaita, cheminiais, radiologiniais ir branduoliniais veiksniais 
susijusių įvykių) ir paskiriamos atsakingos nacionalinės visuomenės sveikatos institucijos; 

 rengiami susitikimai (1–2 praktiniai seminarai per metus), kuriuose supažindinama su naujomis šios srities 
tendencijomis ir jos aptariamos; 

 valstybės narės užmezga tarpusavio ryšius siekdamos keistis modeliavimo duomenimis ir praktine patirtimi; 
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 įgyvendinami esami (ir kuriami nauji) naujai nustatomos grėsmės sveikatai kiekybinio vertinimo modeliai ir 
metodai; 

 nustatomos bendros galimybės mokyti matematinio modeliavimo ir kiekybinio vertinimo valstybių narių 
mokslininkus, kurie šiuo metu tokių gebėjimų neturi; 

 didinama Komisijos (JRC, Sveikatos ir vartotojų reikalų GD) epidemiologinio modeliavimo ir kiekybinio 
vertinimo kompetencija ir pajėgumas; 

 siekiant apsaugoti gyventojus (taip pat priklausančius didelės rizikos grupėms, kaip antai kūdikius, pagyvenusius 
žmones, nėščias moteris) ir tiesioginius reagavimo veiksmų dalyvius, nustatomi ūmaus poveikio lygiai; 

 sudaromas suderintas pagrindinių kenksmingų veiksnių sąrašas ir nagrinėjami ES projektų rezultatai; 
 siekiant padėti vykdyti reagavimo veiksmus, stiprinami gebėjimai patvirtinti beveik tikruoju laiku atliekamą 

modeliavimą ir užkrato (taršos) sklidimo įvairiose terpėse (pvz., vandenyje) modeliavimą; 
 esamos priemonės yra patikimos ir tinkamos esamomis sąlygomis ir (arba) pagal esamus scenarijus (pvz., 

atviroje erdvėje, miesto teritorijoje, uždaroje erdvėje, kaip antai metro stotyje, stadione ar kt.); atsižvelgiama į 
galimų ES projektų rezultatus; 

 siekiant padėti vykdyti reagavimo veiksmus, stiprinami gebėjimai patvirtinti beveik tikruoju laiku atliekamą 
modeliavimą ir užkrato (taršos) sklidimo įvairiose terpėse (pvz., vandenyje) modeliavimą. 

 

Sąveikumas 
Siekiant Bendrijoje naudotis prognozių modeliavimo gebėjimais, palaikomi veiklos ryšiai, o tam yra 
reikalinga: 

 modeliavimo srities kompetencijos kiekybinio vertinimo Bendrijos lygmeniu ekspertų tinkle sistema; 
 ES agentūrų, kaip Europos lygmens priežiūros, visuomenės sveikatos srities kompetencijos ir kokybinio 

vertinimo kontaktinio centro, vaidmens apibrėžimas; modeliavimo prielaidoms tinkamų duomenų teikimas; 
 JRC, kaip Europos lygmens kiekybinio rizikos vertinimo, mokslinio konsultavimo (ypač modeliavimo 

klausimais) ir ekspertų tinklo koordinavimo kontaktinio centro, vaidmens apibrėžimas; 
 rezultatų teikimas Bendrijoje Sveikatos ir vartotojų reikalų GD, kuris atsako už rizikos valdymą Europos 

lygmeniu; 
 nustatyta bendra informacijos, įskaitant pradinius duomenis, rezultatus ir pagrindines prielaidas, perdavimo tarp 
įvairių modelių, naudotojų ir valdžios institucijų forma; 

 suderintos apibrėžtys; 
 nustatyta bendra informacijos, įskaitant pradinius duomenis, rezultatus ir pagrindines prielaidas, perdavimo tarp 
įvairių modelių, naudotojų ir valdžios institucijų forma. 

3.3 Pažeidžiamumo vertinimas 
Norimas rezultatas 
Nacionaliniuose planuose bus numatytas gebėjimas vertinti nacionalinių struktūrų ir sistemų pažeidžiamumą 
pagal bendrus Bendrijos lygmeniu iš anksto suderintus standartus. Bus taikomas Bendrijos mechanizmas, 
pagal kurį bus patvirtinami vertinimo rezultatai. 

Valstybės narės, Komisija ir agentūros 
Pažeidžiamumo tuo atveju, jei įvykis turėtų pasekmių visuomenės sveikatai, vertinimo kontrolinis sąrašas: 

 valstybės narės paskiria savo ekspertus, kurie dalyvauja konsultavimosi ir naudojimosi šia kompetencija 
sistemoje; valstybės narės, kurdamos pažeidžiamumo vertinimo procesus, atsižvelgia į įvairius kintamuosius, 
įskaitant saugos ir saugumo klausimus; 

 kiekviena valstybė narė savo nacionaliniuose planuose numato gebėjimą vertinti savo nacionalinių struktūrų ir 
sistemų pažeidžiamumą; kiekvienas nacionalinis vertinimas, remiantis bendrais iš anksto suderintais 
pažeidžiamumo vertinimo standartais, abipusiškai patvirtinamas Bendrijos lygmeniu; 

 ypatingos svarbos infrastruktūros, kaip antai vandens tiekimo, maisto skirstymo ir apsaugos nuo oru sklindančių 
patogenų grėsmės, objektai; 

 pagal nacionalinius planus vertinant pažeidžiamumą, sektorių lygmeniu bendradarbiaujant su atitinkamomis 
institucijomis, įtraukiami duomenys apie chemijos objektus (gamybos ir saugojimo objektus, pvz., vadinamąsias 
Seveso gamyklas, arba OPCW nacionalinius kontaktinius centrus); 

 nustatytų ypatingos svarbos infrastruktūros objektų pažeidžiamumo vertinimas; 
 nustatyti būtiniausi norminiai pažeidžiamumo vertinimo reikalavimai; 
 pažeidžiamumo vertinimo procesas; 
 akreditacijos sistema; 
 visuomenės sveikatos apsaugos sistemų, valdžios institucijų ir kitų struktūrų bei tarnybų tarpusavio ryšiai ir 

bendradarbiavimas. 
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Sąveikumas 
Siekiant Bendrijoje naudotis gebėjimais vertinti pažeidžiamumą, palaikomi veiklos ryšiai, o tam yra 
reikalinga: 

 pagal Sprendimą 2004/210/EB sudarytų mokslinių komitetų ir ECDC mokslinė kompetencija siūlyti ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektus ir nustatyti būtiniausius pažeidžiamumo vertinimo standartus valstybėms 
narėms; 

 kiekvienas nacionalinis vertinimas, remiantis bendrais iš anksto suderintais pažeidžiamumo vertinimo 
standartais, abipusiškai patvirtinamas Bendrijos lygmeniu; yra nustatytas Bendrijos mechanizmas vertinimo 
rezultatams patvirtinti; 

 bendradarbiavimas su Aplinkos GD, prižiūrinčiu Seveso direktyvų taikymą, ir su JRC dėl cheminių avarijų; 
keitimasis būtina informacija (žemėlapiais, ankstesnių avarijų patirtimi ir kt.); 

 bendradarbiavimas ir pasiūlymo dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų pateikimas pagal Tarybos 
(Komisijos) strategiją dėl kovos su terorizmu vidaus aspektų vadovaujant Teisingumo, laisvės ir saugumo GD 
(Europos programa dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsaugos, EPCIP) (2004 m. komunikatas 
„Ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsauga kovojant su terorizmu“); 

 pažeidžiamumo vertinimo proceso ir akreditacijos mechanizmo įtraukimas į atitinkamus teisės aktus. 

3.4 Rizikos vertinimas ir galimybės imtis reagavimo priemonių 
(kontrolės principai) 
 

 

Norimas rezultatas 
ES lygmeniu bus nustatyta Bendrijos mechanizmas ir sprendimų priėmimo procesas siekiant pranešti apie 
grėsmę Bendrijoje ir pasirinkti geriausią būdą reaguoti į galimą grėsmę. Šioje sistemoje valstybės narės ir 
Komisija galės skubiai keistis informacija. Susidarius ekstremaliajai situacijai, pirmosiomis dienomis šioje 
sistemoje galima derinti ekstremaliųjų situacijų operacijų priemones, telekonferencijas ir skubius valstybių 
narių bei Komisijos pasitarimus. Keitimąsi informacija įvykio metu palengvins speciali apsaugota pašto 
dėžutė arba interneto svetainė. Ligų kontrolei skirtos visuomenės sveikatos (reagavimo) priemonės, taikomos 
įvairiose šalyse, neišvengiamai bus skirtingos ir priklausys nuo sveikatos infrastruktūrų bei paties įvykio 
pobūdžio (įvykis susijęs su biologiniais, cheminiais ar aplinkos veiksniais, gaivaline nelaime arba sudėtinga 
padėtimi ir kt.). Prie šių priemonių būtų galima priskirti: kontaktų nustatymą ir karantiną, socialinio nuotolio 
didinimo priemones; susirgusių pacientų atskyrimo pasireiškus simptomams skubinimo priemones; 
dezinfekavimą; kelionių ribojimą; atvykstančiųjų ir išvykstančiųjų tikrinimą; užkrato pernešėjų kontrolę ir kt. 

Visuomenės sveikatos priemonių įgyvendinimui užtikrinti reikės remtis moksliniais ir epidemiologiniais 
įrodymais, taip pat atsižvelgti į socialinius, ekonominius ir logistikos aspektus. Šiame rizikos vertinimo etape 
techninės ir sprendimus priimančios grupės tarsis siekdamos nustatyti galimus valdymo būdus, palyginti ir 
įvertinti įvairią grėsmę sveikatai kartu su ekonominiais, politiniais ir socialiniais veiksniais. Priimdamos 
sprendimus jos gali vadovautis tokiais kriterijais kaip sąnaudų ir naudos tyrimai, sąnaudų veiksmingumo 
analizė, rizikos ir naudos analizė ar lyginamoji rizikos analizė. 

Bus renkama informacija, rengiamos gairės ir renkami moksliniai įrodymai dėl bendro pobūdžio ir konkrečių 
kontrolės priemonių, numatomų taikyti susidarius ekstremalioms visuomenės sveikatai situacijoms. 

  

Valstybės narės, Komisija ir agentūros 
Įvykių, kurie turėtų pasekmių visuomenės sveikatai, rizikos vertinimo ir reagavimo priemonių kontrolinis 
sąrašas: 

 sprendimai dėl reagavimo priemonių, skirtų visuomenės sveikatai apsaugoti, priimami remiantis moksliniais ir 
epidemiologiniais įrodymais: 
 įtraukiant visuomenės sveikatos apsaugos sistemas; 
 nuosekliai atsižvelgiant į socialinius, ekonominius ir logistikos klausimus, kad būtų užtikrinamas visuomenės 

sveikatos priemonių įgyvendinimas; 
 reagavimo priemonių įgyvendinimo kitose nei visuomenės sveikata srityse teisinis pagrindas; 
 tarptautiniai įsipareigojimai teikti pranešimus ir bendradarbiauti, įskaitant IHR. 
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Sąveikumas 
Siekiant Bendrijoje naudotis gebėjimais teikti mokslinius įrodymus sprendimus priimantiems asmenims, 
palaikomi veiklos ryšiai, o tam yra reikalinga: 

 Komisijos sprendimas (-ai), nustatantis (-ys) informavimo, konsultavimosi ir koordinavimo tvarką, taikomą 
priemonėms, kuriomis siekiama koordinuoti užkrečiamųjų ligų kontrolę ir prevenciją per Bendrijos tinklą 
(Sprendimas dėl išankstinio informacijos teikimo); 

 Komisijos sprendimas dėl skubaus pranešimo apie grėsmę visuomenės sveikatai Bendrijoje tvarkos, pagal kurį 
Bendrijos lygmeniu per Bendrijos užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros ir kontrolės tinklą reikėtų imtis 
nepaprastųjų ir laikinų suderintų veiksmų (Sprendimas Nr. 2119/98/EB) (taip pat pagal teisės aktus dėl vaistų) 
(parengties paskelbimas, angl. Stand-by Declaration); 

 bendra informacija, gairės ir moksliniai įrodymai dėl bendro pobūdžio ir konkrečių kontrolės priemonių, 
numatomų taikyti susidarius ekstremaliai visuomenės sveikatai situacijai; 

 susitikimai pagal Sprendimą Nr. 2119/98/EC (ESCON, EWRS) – Komisijos sprendimas dėl EWRS; 
 susitikimai su kitų struktūrų (pvz., Veterinarijos nuolatinio komiteto ir Sveikatos saugumo komiteto) atstovais; 
 konsultacijos su ECDC, moksliniais komitetais, EFSA, EMEA ir kt.; 
 Bendrijos krizių centras (-ai), susietas (-i) su atitinkamomis mokslinėmis struktūromis, palaikomas ryšys su 

ARGUS, ir Centrinis krizių padalinys Komisijoje arba Taryboje (kol kas palaikomas ryšys su Išorės santykių GD 
krizių centru, stebėsenos ir informavimo centru (MIC), Teisingumo, laisvės ir saugumo GD krizių centru ir kt.); 

 palaikomas ryšys su valstybių narių ir Bendrijos ekstremalių sveikatai situacijų valdymo centru ir ECDC 
atliekamas vaidmuo; 

 Strategijos dėl kovos su terorizmu vidaus aspektų programa (Taryba, Komisija, ES kovos su terorizmu 
koordinatorius); 

 ChBRB programa; 
 Civilinės saugos mechanizmas (2001 m. spalio 23 d. Tarybos sprendimas 2001/792/EB, nustatantis Bendrijos 

mechanizmą sustiprintam bendradarbiavimui teikiant civilinės saugos pagalbą palengvinti); 
 bendradarbiavimas su PSO per Bendrijos užkrečiamųjų ligų tinklą. 

3.5 Kolektyvinės apsaugos (tarptautinio matmens) nustatymas 
Norimas rezultatas 
Bus priimtos bendrosios gairės dėl išankstinio pranešimo tarpusavyje apie bendro pobūdžio ir konkrečias 
kontrolės priemones, kurias numatoma taikyti ambasadoms, tarptautinėms įguloms ir transportui. Kilus 
grėsmei, šiomis gairėmis bus remiamasi priimant sprendimus įvairiais valdžios lygmenimis, pradedant 
rekomendacijomis dėl gyventojų (pvz., ar reikia atšaukti masinius susibūrimus, ar uždaryti mokyklas ir 
viešąsias erdves) ir baigiant konkrečiomis priemonėmis, kaip antai oro transporto įguloms ar plačiajai 
visuomenei skirtomis rekomendacijomis. 

Valstybės narės, Komisija ir agentūros 
Naudojimosi gairėmis kontrolinis sąrašas: 

 gairės perduodamos atitinkamoms institucijoms ir atnaujinamos; 
 teikiama grįžtamoji informacija centrinio lygmens institucijoms (valstybės narės ją teikia Komisijai). 

Sąveikumas 
 ES agentūrų (pvz., ECDC, ECHA) vaidmuo konsultuojantis; 
 ryšiai su atitinkamomis Komisijos tarnybomis Energetikos ir transporto GD, Užimtumo, socialinių reikalų ir 

lygių galimybių GD, Išorės santykių GD ir kitur; 
 ryšiai su PSO (IHR) siekiant sparčiai atnaujinti gaires. 

3.6 Tinkamų veiksmų, jiems reikalingų išteklių ir jų įgyvendinimo būdų 
nustatymas 
Norimas rezultatas 
Nustačius kontrolės principus (žr. 3.5 skirsnį), moksliniu ir logistiniu požiūriu yra naudinga dalytis 
informacija apie atitinkamus veiksmus bei būdus juos įgyvendinti ir tam reikalingus išteklius. Reagavimo 
klausimai prireikus bus svarstomi kartu su institucijomis, kaip antai civilinės saugos ir teisėsaugos 
institucijomis, karine vadovybe ir kt. Valstybėms narėms sukūrus ir valdant šią sistemą, Komisija užpildo 
esamas spragas ten, kur Bendrijos požiūris duotų papildomos naudos. Bus sudaryti Bendrijoje dirbančių 
organizacijų sąrašai, kuriuose bus pateikta informacija apie jų gebėjimą padėti imtis reagavimo veiksmų 
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susidarius ekstremaliosioms situacijoms ir atkurti normalią padėtį. Bus parengti sąrašai normaliai padėčiai 
atkurti reikalingų priemonių, kurių neturi vietos bendruomenė ir kurias reikėtų gauti iš užsienio. Bus galima 
greitai gauti informaciją apie reagavimui ir normaliai padėčiai atkurti reikalingų (ir kitokios paskirties) 
priemonių importui ir tranzitui taikomus mokesčių ir muitų teisės aktus. Kad būtų galima skubiai reaguoti, 
bus teikiama informacija apie reagavimui ir normaliai padėčiai atkurti reikalingus išteklius, pvz., vandens 
tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemas, sveikatos priežiūros tinklus, alternatyvias prieglobsčio vietas ir 
reikmenis, uostus ir transporto tinklus, sandėlius ir ryšių sistemas. 

Valstybės narės, Komisija ir agentūros 
Įvykiams, kurie turėtų pasekmių visuomenės sveikatai, skirtas kontrolinis sąrašas: 

 pagalbos (pasekmių) valdymo institucijų ir struktūrų sąrašas; 
 kontaktinių centrų (KC) sąrašas; 
 sąrašas, kuriame paeiliui aprašyti būtini veiksmai, priklausantys nuo įvykio masto (pvz., mėginiams imti reikia 

specialios aprangos; nusikaltimo vietoje turi dalyvauti teisėsaugos institucijos); 
 pagal a, b ir c (pirmesnius) punktus palaikomi ryšiai su visuomenės sveikatos apsaugos sistemomis ir 

institucijomis. 

Sąveikumas 
Siekiant Bendrijoje naudotis gebėjimais nustatyti reagavimo veiksmus, palaikomi veiklos ryšiai, o tam yra 
reikalinga: 

 Bendrijoje dirbančių organizacijų sąrašai, kuriuose pateikiama informacija apie jų gebėjimą padėti imtis 
reagavimo veiksmų susidarius ekstremaliosioms situacijoms ir atkurti normalią padėtį; 

 sąrašai normaliai padėčiai atkurti reikalingų priemonių, kurių neturi vietos bendruomenė ir kurias reikėtų gauti iš 
užsienio arba kurias būtų padedama gauti Bendrijos iniciatyva; 

 informacija apie reagavimui ir normaliai padėčiai atkurti reikalingų (ir kitokios paskirties) priemonių importui ir 
tranzitui taikomus mokesčių ir muitų teisės aktus; 

 informacija apie reagavimui ir normaliai padėčiai atkurti būtiniausius išteklius, kad būtų galima skubiai reaguoti, 
pvz., vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemas, sveikatos priežiūros tinklus, alternatyvias prieglobsčio vietas 
ir reikmenis, uostus ir transporto tinklus, sandėlius ir ryšių sistemas (ypatingos svarbos infrastruktūros objektų 
apsauga, EPCIP); 

 Europolo dalyvavimas (Teisėsaugos tinklas, LEN); 
 kiti reagavimo mechanizmai: civilinės saugos mechanizmas, EMEA, Mokslinių tyrimų GD; 
 kariuomenės dalyvavimas; 
 programos dėl strategijų… (žr. pirmiau); 
 tarptautinės organizacijos, įskaitant PSO, OIE, PSO Tarptautinę cheminės saugos programą (IPCS), OPCW. 
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4 Sveikatos krizių valdymo sistemos 
Iš esmės kiekviena valstybė narė pagal EB sutarties 152 straipsnį bus atsakinga už sveikatos krizės, ypač 
kilusios dėl užkrečiamųjų ligų, valdymą savo teritorijoje. Konkretūs valstybių narių nuostatai dėl būtinųjų 
skubių kontrolės priemonių koordinavimo kilus krizėms lieka galioti; joms prireikus padeda pagalbos būriai. 

Organizuojant sveikatos krizių valdymo sistemas, reikėtų atsižvelgti į tai, kad ligoms, kurios perduodamos 
per maistą ar kitus produktus, per augalus arba gyvūnus, ir ligoms, kuriomis susergama patyrus tiesioginį 
cheminių, fizinių, radiologinių ar branduolinių veiksnių poveikį, taikomi skirtingi ES teisės aktai. Nustačius, 
kad yra biologinė grėsmė, sveikatos apsaugos sektorius turės vadovauti krizės valdymui, tačiau atsitikus su 
cheminiais, radiologiniais ar branduoliniais veiksniais susijusiam įvykiui, padėtis gali būti kitokia, ypač 
skirtingose ES valstybėse narėse. Tokiu atveju sveikatos apsaugos sektorius paprastai atsako už pasekmių 
(nukentėjusiųjų, mirčių ir poveikio visų gyventojų sveikatai) valdymą. 

Tinkama užkrečiamųjų ligų rizikos valdymo koordinavimo priemonė nustatyta sukūrus Europos bendrijos 
užkrečiamųjų ligų priežiūros ir kontrolės tinklą (Sprendimu Nr. 2119/98/EB), o bendresniu požiūriu šią 
užduotį atlieka Sveikatos saugumo komitetas (pirmininkaujančios valstybės narės išvados 2001 m. lapkričio 
15 d. 2384-ajame Tarybos (Sveikatos reikalai) posėdyje, 2007 m. vasario 22 d. Tarybos išvados (6226/07) ir 
2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos išvados (2916-asis Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų 
reikalų tarybos posėdis); taip Europos Komisija ir kiekvienos valstybės narės kompetentingos visuomenės 
sveikatos apsaugos institucijos, atsakingos už sprendimus dėl priemonių, kurių gali reikėti imtis visuomenės 
sveikatai apsaugoti, tinkamais būdais palaiko nuolatinius tarpusavio ryšius. 

Kiekviena valstybė narė savarankiškai sprendžia, ar grėsmės lygis yra pakankamai aukštas, kad toje 
valstybėje narėje reikėtų pradėti taikyti nacionalinio lygmens vadovavimo ir kontrolės struktūrą (VKS). 
Priimant sprendimą pradėti taikyti VKS, gali būti atsižvelgiama į įvairius veiksnius, pvz., skubaus įspėjimo 
sistemas arba išsamios informacijos teikimo, konsultavimosi ar koordinavimo poreikį ir atitinkamą poreikį 
ilginti darbo valandas. 

Siekiant laiku priimti aiškius sprendimus dalyvių ir (arba) suinteresuotųjų subjektų lygmeniu, būtina žinoti, 
kas atsako už grėsmės valdymą ir kontrolę. Taip pat būtina nustatyti ir pašalinti galimas teisines, ypač 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo, problemas. Todėl turėtų būti sukurta visuomenės sveikatos srities teisinė 
sistema (reglamentuojanti, pvz., epidemijas, pandemijas, skiepijimo kampanijas, kelionių ribojimą, gydymą, 
ekstremaliąsias situacijas). 

Nacionaliniuose planuose turėtų būti išaiškinta, kas atsako už sprendimų priėmimą atsitikus įvairiems 
įvykiams (užkrečiamosioms ligoms, ChBRB išpuoliams, su klimato kaita susijusiems įvykiams, potvyniams), 
kieno kompetencijai priklauso taikyti priemones vykdant sprendimus nacionaliniu lygmeniu ir kas palaiko 
ryšius su tarptautinėmis organizacijomis ir kitomis valstybėmis narėmis. Už ryšius atsakingų institucijų 
tinklui turėtų būti pavesta informuoti visuomenę ir žiniasklaidą (žr. 2 skyrių). Valstybės narės, kurdamos šias 
struktūras, turėtų ypač daug dėmesio skirti oficialiems ryšiams su kitomis tarptautinėmis organizacijomis 
(pvz., PSO ryšiams su pagrindiniais nacionaliniais centrais pagal IHR (2005 m.)) ir įtraukti šias struktūras į 
VKS. Taip pat būtina nustatyti, kas atsako už atskirų krizės aspektų valdymą (kaip antai medicininio 
rūšiavimo operacijas, įvykių ir (arba) ligų protrūkių tyrimus, prekybos draudimus, perspėjimus dėl kelionių, 
judėjimo apribojimus ir kt.). Todėl reikalinga ryšių ir kontaktų struktūra siekiant: i) nustatyti pagal darnų 
požiūrį būtiniausius veiksmus ir būtinus veiklos etapus; ii) vadovaujantis šiuo darniu požiūriu teikti reikiamą 
logistinę paramą vadovavimo ir kontrolės struktūrai; iii) stebėti, kaip tai įgyvendinama įvairiuose įvykio eigos 
etapuose. 

Priemonės, kurių valstybės narės imasi siekdamos pašalinti grėsmę sveikatai, turi būti koordinuojamos. 

Todėl ES lygmeniu turėtų pradėti veikti ryšių ir kontaktų struktūra, per kurią būtų nuolat palaikomi ryšiai su: 
i) valstybių narių vadovavimo ir kontrolės struktūromis per jų visuomenės sveikatos padalinius (= Sveikatos 
ir vartotojų reikalų GD Ekstremalių sveikatai situacijų operacijų priemonė, HEOF), ir su 

ii) Europos Komisijos ryšių ir kontaktų struktūra (= ARGUS). 

ES lygmeniu tarp abiejų ryšių ir kontaktų struktūrų palaikomas nuolatinis ryšys, taip pat prireikus palaikomi 
ryšiai su PSO. 

Svarbi užduotis yra užtikrinti spartų ir tikslų kontaktinių centrų darbą, kad nekiltų abejonių, kaip susisiekti su 
kitais dalyviais arba suinteresuotaisiais subjektais. 
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4.1 Reagavimo pradžia: pranešimas apie grėsmę kompetentingai 
institucijai (valstybėse narėse, Europos Komisijoje, ES agentūrose) 
Parengties ekstremalioms visuomenės sveikatai situacijoms planavimas 

Kiekvienoje valstybėje narėje ir Europos Komisijoje turėtų būti vienas už parengties ekstremalioms 
visuomenės sveikatai situacijoms planavimo ir kitų administracinių reikalų tvarkymą atsakingas ryšių 
punktas. Šis kiekvienoje valstybėje narėje ir Europos Komisijoje veikiantis punktas atsako už 
administravimą, sąrašų atnaujinimą ir kt., ir šių užduočių atlikimas užtikrinamas tik įstaigų darbo laiku. 

Geriausia, kai tinka, naudotis esamomis struktūromis ir vengti šiam tikslui skirti kito lygmens kontaktinius 
centrus. Jeigu yra paskirti kontaktiniai centrai įvairiose srityse (SSK, IHR ir kt.), vieną iš šių kontaktinių 
centrų reikėtų paskirti ekstremalių sveikatai situacijų administraciniu kontaktiniu centru. 

Ekstremalių sveikatai situacijų administracinio kontaktinio centro užduotis turėtų būti susieti esamus 
kontaktinius centrus. 

Pavadinimas: ekstremalių sveikatai situacijų administracinis kontaktinis centras. 

Veikiantis centras, į kurį būtų galima skubiai kreiptis susidarius ekstremaliai sveikatai situacijai 

Kiekvienoje valstybėje narėje, Europos Komisijoje ir agentūrose turėtų būti vienas be pertraukų ištisus metus 
veikiantis kontaktinis centras. Į jį reikėtų kreiptis susidarius ekstremaliai sveikatai situacijai, taip pat 
susidarius tokioms situacijoms, kurioms netaikomi konkretūs ES teisės aktai ir sistemos, t. y. neaiškiais 
atvejais. Visais kitais atvejais reikėtų naudotis esamomis struktūromis. 

Susisiekus su šiuo be pertraukų ištisus metus veikiančiu kontaktiniu centru, jis nurodys konkretų atsakingą 
vykdomąjį organą, tinkamą konkrečiam įvykiui. 

Jeigu yra keli įvairių sričių (RAS-BICHAT, RASFF, ECURIE, RAS-CHEM, RAPEX, EWRS, IHR ir kt.) 
kontaktiniai centrai, vieną iš šių kontaktinių centrų galima, pavyzdžiui, paskirti šiuo be pertraukų ištisus 
metus veikiančiu kontaktiniu centru. 

Pavadinimas: (be pertraukų ištisus metus) veikiantis kontaktinis centras susidarius ekstremalioms sveikatai 
situacijoms. 

Sveikatai pavojingo įvykio valdytojas 

Ši sistema, institucija ar pareigybė, kurios kompetencijai priklauso šalinti esamą grėsmę sveikatai, taigi ir 
valdyti vadovavimo ir kontrolės struktūrą, tolesniame šio skyriaus tekste vadinama sveikatai pavojingo įvykio 
valdytoju (SPĮV). 

Nacionaliniuose planuose būtina nustatyti šios sistemos, institucijos ar pareigybės vaidmenį ir remtis 
galiojančiais teisės aktais arba valstybės konstitucija. 

Pavadinimas: sveikatai pavojingo įvykio valdytojas. 

 

4.2 Reagavimo pradžia: sprendimai dėl reagavimo veiksmų 
Norimas rezultatas 
Bus nustatytos reikiamos struktūros ir tvarka, pagal kurias bus renkama ir laiku perduodama būtina 
svarbiausia informacija siekiant pradėti reaguoti į kilusią grėsmę. 

Turint šią informaciją, valstybių narių ir Europos Komisijos lygmeniu bus galima tinkamai priimti 
sprendimus atsižvelgiant į grėsmės pobūdį, dydį ir kitus ypatumus ir imtis reikiamų veiksmų. 

Nacionalinėje sistemoje nustatyta grėsmė bus priskirta tam tikrai kategorijai ir, atsižvelgiant į jos dydį, bus 
imtasi nustatyto lygio veiksmų. Įvykių, į kuriuos turėtų būti reaguojama, pavyzdžiai: didelis ir vis didėjantis 
nežinomos ligos protrūkis visoje Bendrijoje, didelė cheminė, biologinė, radiacinė ar branduolinė tarša 
(paveikta tarpvalstybinė vandens tiekimo sistema, prarastas jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis arba 
įvyko netyčinis jos patekimas į aplinką, darantis poveikį bent kelioms valstybėms narėms), gripo pandemija 
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(nors šiai grėsmei yra parengti konkretūs planai), patvirtintas apgalvotas arba netyčinis pavojingo ChBRB 
(cheminio, biologinio, radiologinio ar branduolinio) veiksnio išleidimas į aplinką ir kt. Šis grėsmės lygis 
klasifikuojamas kaip PHEIC (Tarptautinės svarbos ekstremali visuomenės sveikatai situacija) pagal 
Tarptautines sveikatos priežiūros taisykles (IHR, 2005 m.) ir apie jį būtina pranešti PSO, palaikant ryšį su šia 
organizacija tol, kol to reikalaujama pagal IHR. 

Siekiant nedelsiant įvertinti visas būtinas galimybes imtis priemonių pagal atitinkamų tarnybų ir institucijų 
kompetenciją, reagavimo veiksmai (aprašyti tolesniuose skyriuose) bus grindžiami rizikos vertinimu, rizikos 
valdymu ir ryšiais. Į šį mechanizmą bus įtraukti atitinkami Europos Komisijos ir valstybių narių padaliniai; jis 
apima sveikatos apsaugos sektoriaus dalis ir kitus sektorius. 

Siekiant imtis reikiamų veiksmų ir skirti reikiamus išteklius grėsmei sustabdyti, taikant šį mechanizmą bus 
galima koordinuoti veiksmus su valstybių narių kompetentingomis institucijomis bei struktūromis ir tarp jų. 

Reikalavimai 

Šie reikalavimai laikomi nustatytomis minimaliomis normomis ir daugiausia taikomi logistikai, 
infrastruktūroms ir žmogiškiesiems ištekliams. 

 

Valstybės narės 
 

 Įgyvendinti atitinkamas priežiūros, pranešimo ir epideminės žvalgybos sistemas, kurios veiktų be pertraukų 
ištisus metus. 

 Nustatyti tinkamą tvarką, kad būtų galima laiku susitarti dėl poreikio pradėti reaguoti į nenustatytą ir (arba) 
jokiai kategorijai nepriskirtą grėsmę. 

 Nustatyti aiškią tvarką, kad būtų galima laiku perspėti apie kilusią grėsmę visus atitinkamus nacionalinio ir 
(arba) regioninio lygmens subjektus. 

 Nustatyti aiškias gaires dėl įvairių dalyvių atsakomybės ir standartines veiklos procedūras (SVP), kad būtų 
galima pradėti tinkamus reagavimo veiksmus (turėtų būti parengti kiekvienai pareigybei skirti kontroliniai 
sąrašai) pagal grėsmės rūšį (pvz., dėl biologinių, cheminių, radiologinių, branduolinių ar gamtinių veiksnių kilusi 
grėsmė). 

 Pagal susitarimus, teisės aktus ar susitarimo memorandumus užmegzti tinkamus įvairių politinių ir (arba) 
suinteresuotųjų subjektų (nacionalinių, regioninių, vietos) tarpusavio ryšius. 

 Reguliariai atnaujinti nustatytas procedūras ir prižiūrėti infrastruktūras. 
 Šviesti ir mokyti (pagrindinių krizių valdymo principų) susijusius darbuotojus. 
 Siekiant užtikrinti ir gerinti sistemos veikimą ir (arba) veiksmingumą, rengti nacionalines pratybas, taip pat 

dalyvauti tarptautinėse pratybose. 
 Užtikrinti veiklos ryšius su PSO (naudojant pagal IHR (2005 m.) sukurtą struktūrą). 

Agentūros 
 

 Įgyvendinti atitinkamas be pertraukų ištisus metus veikiančias priežiūros ir (arba) epideminės žvalgybos 
sistemas (pvz., IHR (2005 m.), EWRS, RAS-BICHAT). 

 Nustatyti kriterijus, kuriais remiantis reikėtų paskelbti grėsmės vertinimą (grėsmės masto nustatymas, papildoma 
nauda ES, ryšiai su atitinkama valstybe nare ar valstybėmis narėmis, ekspertai). 

 Nustatyti aiškias gaires dėl susijusių darbuotojų atsakomybės ir SVP, kad būtų galima pradėti tinkamus 
reagavimo veiksmus (turėtų būti parengti kiekvienai pareigybei skirti kontroliniai sąrašai) pagal grėsmės rūšį 
(pvz., dėl biologinių, cheminių, radiologinių, branduolinių ar gamtinių veiksnių kilusi grėsmė). 

 Reguliariai atnaujinti nustatytas procedūras ir prižiūrėti infrastruktūras. 
 Šviesti ir mokyti (krizių valdymo) susijusius darbuotojus. 
 Siekiant užtikrinti ir gerinti agentūrų sistemos veikimą ir (arba) veiksmingumą, rengti vidaus pratybas. 
 Kurti priemones, padėsiančias valstybėms narėms pradėti reaguoti į grėsmę, pirmiau atlikus analizę. 

 

Europos Komisija 
 

 Sudaryti be pertraukų ištisus metus veikiančią informacijos rinkimo grupę. 
 Nustatyti tinkamą tvarką, kad būtų galima laiku susitarti dėl poreikio pradėti ES lygmeniu reaguoti į nustatytą ir 

(arba) tam tikrai kategorijai priskirtą grėsmę. 
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 Nustatyti aiškias gaires dėl susijusių darbuotojų vaidmenų ir atsakomybės, taip pat SVP, kad būtų galima pradėti 
tinkamus reagavimo veiksmus (turėtų būti parengti kiekvienai pareigybei skirti kontroliniai sąrašai) pagal 
grėsmės rūšį (pvz., dėl biologinių, cheminių, radiologinių, branduolinių ar gamtinių veiksnių kilusi grėsmė). 

 Reguliariai atnaujinti nustatytas procedūras ir prižiūrėti infrastruktūras. 
 Šviesti ir mokyti (krizių valdymo) susijusius darbuotojus. 
 Siekiant užtikrinti ir gerinti sistemos veikimą ir (arba) veiksmingumą, rengti vidaus pratybas. 
 Siekiant užtikrinti ir gerinti sistemos veikimą ir (arba) veiksmingumą, rengti ES (net ir didžiausio masto) 

pratybas. 
 Siekiant didinti sąveikumą, atsižvelgiant į IHR (2005 m.), tobulinti teisinius aspektus. 

 

 

Sąveikumas 
Veikla Bendrijoje: 

 nustatoma reagavimo veiksmų tvarka; 
 visose valstybėse narėse aiškiai apibrėžiamos grėsmės kategorijos ir (arba) nustatomas grėsmės mastas; 
 siekiant didinti sąveikumą nagrinėjama visose valstybėse narėse taikoma reagavimo pradžios tvarka; 
 nustatoma ES agentūrų (pvz., ECDC, ECHA, Euratomo) atsakomybė šioje srityje, susijusi su reagavimo ir 

perspėjimo tvarka, ryšių kanalais ir logistika; 
 siekiant didinti sąveikumą, kitoms valstybėms narėms yra pranešama apie kiekvienoje valstybėje narėje taikomą 

tvarką, organizacines schemas ir (arba) algoritmus (žr. 4.1.1 skirsnį); 
 nustatoma ES agentūrų (pvz., ECDC) atsakomybė šioje srityje (reagavimo ir perspėjimo tvarka, ryšių kanalai ir 

logistika); 
 siekiant didinti sąveikumą, nagrinėjama visose valstybėse narėse taikoma reagavimo pradžios tvarka; 
 nustatoma ES agentūrų (pvz., ECDC) atsakomybė šioje srityje; 
 siekiant didinti sąveikumą, rengiamos bendros (net ir didžiausio masto) ES pratybos; 
 siekiant didinti sąveikumą, atsižvelgiant į IHR (2005 m.) yra tobulinami teisiniai aspektai. 

 

4.3 Reagavimas: vadovavimo ir kontrolės struktūra (VKS) 
Taip pat žr. 4.5 skirsnį „Ekstremalių sveikatai situacijų operacijų priemonė“ 

Numatomas rezultatas 
Valdyti ekstremaliąsias situacijas yra labai sudėtinga užduotis, kurios tikslas – priimti geriausius sprendimus 
ir paskirstyti ribotus išteklius pagrindiniams tikslams pasiekti. Dėl šio sudėtingumo taikoma sistema tampa 
kur kas veiksmingesnė, jeigu yra nustatyta aiški tvarka ir priemonės (kuo paprastesnės ir patogesnės naudoti). 
Siekiant gerinti darbo grupių darbą, būtina tinkama darbuotojų priežiūra, koordinavimas ir tarpusavio 
atskaitomybė. Šias užduotis turėtų nustatyti ir vertinti visi suinteresuotieji subjektai. 

Nustačius lanksčias ir (arba) pagal poreikius derinamas organizacines struktūras, neišvengiamų atsitiktinių 
įvykių ir (arba) poveikio pasekmės bus minimalios. 

Kiekvienas suinteresuotasis subjektas turėtų būti techniškai kompetentingas ir gerai nusimanyti apie savo 
organizacijos struktūrą ir priemones, kad galėtų dirbti visu pajėgumu. 

Į įprastą kasdienio valdymo veiklą turėtų būti įtraukta speciali krizėms skirta sistema. 

 

Valstybės narės (krizių valdymo sistema, KVS), agentūros (Ekstremaliųjų situacijų operacijų 
centras, EOC) ir Europos Komisija (Ekstremalių sveikatai situacijų operacijų priemonė, HEOF) 
 

 Nustatyti būtiniausi reikalavimai KVS, EOC ir HEOF (išdėstyti tolesniame kontroliniame sąraše). 
 Atitinkami (paskirti) darbuotojai prireikus gali greitai pradėti dirbti. 
 Visi darbuotojai yra tinkamai informuoti (mokyti). 
 Jeigu dėl krizės tenka daugelį dienų dirbti visą parą, skiriami darbuotojai dirbti visą papildomą pamainą arba 

kelias pamainas. 
 Visiems susijusiems suinteresuotiesiems subjektams įeiti į KVS pastatą ir (arba) patalpas leidžiama be 

pertraukų ištisus metus. 
 Nustatytos visų pareigų standartinės veiklos procedūros. 
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 Svarbiausių procedūrų kontrolinius sąrašus galima lengvai gauti. 
 Sudaryti kontaktų sąrašai. 
 Kad veiksmai būtų tinkamai patvirtinami dokumentais, tvarkomas specialus įvykių žurnalas. 
 Nustatomi ir išbandomi KVS, EOC, HEOF ir RAS sistemų (EWRS ir kt.) tarpusavio ryšių kanalai – jie turi 

būti patikimi, kad nebūtų rizikos, jog dėl intensyvaus informacijos srauto ar techninių problemų ryšys sutriks. 
 Tiesioginės telefono linijos turėtų būti apsaugotos. 
 Turėtų būti numatytos ir paskirtos atsarginės patalpos, kad tuo atveju, jeigu nebūtų įmanoma naudotis 

įprastomis patalpomis, būtų užtikrintas veiklos tęstinumas. 
 Galimybė naudotis telefonu ir (arba) videokonferencijų įranga yra žinoma ir suteikiama pagal KVS nustatytas 

pareigas. 
 Sukurta ir naudojama su esama krize susijusiai korespondencijai skirta el. pašto dėžutė. 
 Sistemos mastas gali būti keičiamas pagal reagavimo poreikius didinant arba mažinant išteklių naudojimą. 
 Sistema turi būti lanksti, kad ją būtų galima pritaikyti prie nenumatytų kintamųjų; kiekvieno lygmens grėsmės 

sveikatai valdytojai yra pakankamai savarankiški, kad gebėtų reaguoti į besikeičiančias aplinkybes ir pranešti 
apie tai aukštesnio lygmens vadovybei. 

 Būtiniausi patogumai darbuotojams teikiami tame pačiame pastate arba tame pačiame pastato aukšte. 
 Nusprendžiama, kaip reikės įveikti ypatingus sunkumus (pvz., nutrūkus elektros tiekimui, trūkstant darbuotojų, 

sugedus IT sistemai). 

 

Sąveikumas 
Veikla Bendrijoje: 

 siekiama kuo labiau standartizuoti ir (arba) suderinti visos ES sveikatos krizių valdymo sistemas; 
 (kuo dažniau) rengiamos nacionalinio ir (arba) ES lygmens pratybos; 
 rengiami nacionalinio ir (arba) ES lygmens mokymo kursai; 
 pratyboms ir (arba) mokymui rengti skiriama pakankamai laiko, darbuotojų, biudžeto lėšų. Kvalifikuoti ir 

atsidavę darbuotojai gali dirbti veiksmingiau už techninę įrangą. 

4.4 Įgaliotų sveikatai pavojingų įvykių valdytojų tarpusavio ryšiai 
Numatomas rezultatas 
Išnagrinėjus informaciją apie riziką ir įsitikinus, kad esamą grėsmę galima laikyti rimta arba didele, bus 
pradėta taikyti: i) vadovavimo ir kontrolės struktūra, kaip aprašyta pirmiau, ir ii) ryšių ir kontaktų struktūra, 
kaip aprašyta toliau. 

Įsitikinus grėsmės rimtumu, ji taip pat bus priskirta PHEIC kategorijai pagal IHR (2005 m.), todėl bus 
užmegztas ryšys su PSO. 

Europos Komisijos tarnybos (Sveikatos ir vartotojų reikalų GD HEOF kartu su kitais susijusiais dalyviais), 
kad įvertintų padėtį (sužinotų grėsmės aplinkybes, numatytų galimą (prognozuojamą) tolesnę padėties raidą ir 
kt.), kreipsis į atitinkamą valstybę narę arba valstybes nares. 

Tada Sveikatos ir vartotojų reikalų GD HEOF ryšių ir kontaktų struktūroje bus suteikta galimybė 
bendradarbiauti virtualioje aplinkoje arba interneto svetainėje siekiant: i) rinkti visą prieinamą svarbią 
informaciją ir ja keistis; ii) geriau vertinti surinktus duomenis ir iii) nustatyti galimybes tinkamai valdyti 
riziką. 

Pagrindinė šios sistemos paskirtis – siekiant susidaryti bendrą padėties Europoje vaizdą ir taip padėti 
pavojingo sveikatai įvykio valdytojams atlikti savo užduotis, nuolat palaikyti ryšius svarbiausiais grėsmės 
sveikatai vertinimo ir valdymo klausimais. 

Užbaigus parengiamąjį etapą, pagal visų dalyvių suderintą tvarkaraštį bus nustatyta bendra veiksmų eiga 
krizės metu. Bus įgyvendinama kasdienė darbotvarkė su nustatytais laiko intervalais, kada valstybės narės 
turėtų keistis informacija. 

Atsižvelgiant į situaciją šią neprivalomą darbotvarkę gali reikėti derinti ir atitinkama užduotis (prašymo 
pateikimas, informacijos pateikimas interneto svetainėje, audio- arba videokonferencija) gali būti atliekama 
dažniau nei kartą per dieną arba rečiau, galbūt kas antrą dieną ar kitaip. Jeigu valstybė narė prašomų duomenų 
negali pateikti laiku, ji gali pateikti juos kitą dieną. Pateikti duomenis per audio- arba videokonferencijas 
nebus leidžiama. 
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Valstybės narės 
Reikalavimai 

 Nustatyta ir taikoma vadovavimo ir kontrolės struktūra. 
 Į planą įtrauktos šios nuostatos: 

 ribos, kurias peržengus būtina perspėti apie grėsmę, ir grėsmės masto nustatymas, kai nacionaliniu lygmeniu 
turi būti skelbiamas perspėjimas apie grėsmę; 

 Europos bendrijoje nustatytos bendros ribos, kurias peržengus būtina perspėti apie grėsmę, ir perspėjimo 
lygis, kai būtina reaguoti Bendrijos mastu; 

 pagal grėsmės mastą nustatomos SVP, kurias taikant pradeda arba baigia veikti krizių centras, pradeda arba 
baigia dirbti susiję darbuotojai ir (arba) pradedama arba baigiama naudoti susijusią įrangą, taip pat 
paskiriamas už vadovavimo ir kontrolės struktūrą atsakingas sveikatai pavojingo įvykio valdytojas; 

 siekiant užtikrinti spartų informacijos perdavimą krizių metu, pagal vadovavimo ir kontrolės struktūrą vienam 
grupės nariui (tačiau ne sveikatai pavojingo įvykio valdytojui) turėtų būti pavesta stebėti perspėjimo sistemas 
(pvz., EWRS); 

 pagal kiekvieną planą sveikatai pavojingo įvykio valdytojas ir jo pavaduotojas yra įpareigoti palaikyti ryšius 
Bendrijos lygmeniu; 

 kiekviename plane numatyta, kad atitinkama agentūra (arba kelios agentūros) dalyvauja valdant nustatytos 
rūšies grėsmės poveikį sveikatai. 

 Turėtų būti nustatyta nacionalinė ryšių ir kontaktų struktūra, kuri padėtų vadovavimo ir kontrolės struktūrai 
nacionaliniu mastu valdyti krizės poveikį kitiems (vietos, regioniniam) lygmenims ir kitiems (policijos, 
transporto, kelionių, švietimo, maisto tiekimo) sektoriams – tvarkytų medicininio rūšiavimo operacijas, įvykių ir 
(arba) ligos protrūkių tyrimus, prekybos draudimus, perspėjimus dėl kelionių, judėjimo apribojimus; 
 pagal grėsmės mastą ir poveikį nustatomos SVP, kurias taikant pradedama arba baigiama taikyti nacionalinę 

ryšių ir kontaktų struktūrą, per kurią palaikomas ryšys su kitais sektoriais; politinės valdžios institucijos, 
pavaldumo tvarka ir užduočių pasidalijimas tarp sistemų (ypač priimant sprendimus dėl grėsmės sveikatai) 
yra aiškiai nustatyti ir visi suinteresuotieji subjektai tuo įsitikina; 

 nustatytos SVP, kurias taikant prireikus palaikomi ryšiai su Europos Komisijos tarnybų koordinavimo tinklu; 
 pavirtinti visi teisiniai plano aspektai. 

 

Agentūros 
Reikalavimai 

 Nustatyta ir taikoma krizių valdymo sistema.  
 Į planą įtrauktos šios nuostatos: 

 Europos bendrijoje nustatytos ribos, kurias peržengus būtina perspėti apie grėsmę, ir perspėjimo lygis, kai 
būtina reaguoti Bendrijos mastu; 

 pagal grėsmės mastą nustatomos SVP, kurias taikant pradeda arba baigia veikti krizių centras, pradeda arba 
baigia dirbti susiję darbuotojai ir (arba) pradedama arba baigiama naudoti susijusią įrangą, taip pat 
paskiriamas pareigūnas, kurio pareigos atitinka SPĮV pareigas; 

 nustatyta bendroji vadovybė ir už atskiras reagavimo sritis atsakinga vadovybė; 
 patvirtinti teisiniai plano aspektai (taip pat dėl EWRS ryšių konfidencialumo). 

 

Europos Komisija 
Reikalavimai 

 Nustatyta ir taikoma krizių valdymo sistema. 
 Į planą įtrauktos šios nuostatos: 

 Europos bendrijoje nustatytos ribos, kurias peržengus būtina perspėti apie grėsmę, ir perspėjimo lygis, kai 
būtina reaguoti Bendrijos mastu; 

 pagal grėsmės mastą ir poveikį nustatomos SVP, kurias taikant pradedama arba baigiama taikyti ryšių ir 
kontaktų struktūrą (HEOF), kad būtų galima koordinuoti reagavimo į grėsmę sveikatai priemones; 

 SVP numatyta galimybė bendradarbiauti virtualioje aplinkoje arba interneto svetainėje siekiant rinkti visą prieinamą 
svarbią informaciją ir ja keistis visiems valstybėse narėse dalyvaujantiems partneriams suprantamu ir 
naudingu būdu, geriau vertinti surinktus duomenis ir pasiūlyti tinkamų rizikos valdymo būdų; 

 nustatytos SVP, kurias taikant valstybėms narėms ir kompetentingoms ES agentūroms pranešama, kada iš 
tiesų pradeda veikti ši ryšių ir kontaktų struktūra; 

 patvirtinti teisiniai plano aspektai. 
 Europos Komisijos tinklas (ARGUS) remia valstybių narių veiksmus koordinuodamas įvairių tarnybų darbą: 

 pagal grėsmės mastą ir poveikį nustatomos SVP, kurias taikant pradedamas Europos Komisijos 
koordinavimas (ARGUS); 
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 nustatyta bendroji politinė vadovybė ir už atskiras reagavimo sritis atsakinga politinė vadovybė; 
 turima pagrindinių žinių apie kiekvienoje valstybėje narėje sukurtas sveikatos krizių valdymo sistemas 

(žr. 4.1.1 skirsnį). 
 tobulinamos šiuo metu veikiančios RAS interneto svetainės. 

 

Sąveikumas 
Veikla Bendrijoje: 

 praktikoje taikant ryšių ir kontaktų struktūrą susiejami atsakingi dalyvaujančiose valstybėse narėse paskirti 
sveikatai pavojingų įvykių valdytojai, Europos Komisijos padaliniai ir agentūros; Europos Komisijos 
visuomenės sveikatos tarnybos šiuo tikslu turi: 
 didinti dabartinės virtualiosios sistemos (HEDIS) pajėgumą; 
 (kuo dažniau) rengti nacionalinio arba ES lygmens mokymo kursus ir pratybas; 
 pratyboms ir (arba) mokymui skirti pakankamai laiko, darbuotojų, biudžeto lėšų. 

 

 

4.5 Ekstremaliųjų sveikatai situacijų operacijų priemonė (HEOF) 
Norimas rezultatas 
Sveikatos krizėms skirta ryšių ir kontaktų struktūra yra Liuksemburge valdoma Komisijos Ekstremaliųjų 
sveikatai situacijų operacijų priemonė (HEOF). Šios priemonės veikimas yra suderintas Europos bendrijos 
lygmeniu ir oficialiai patvirtintas atsižvelgiant į subsidiarumo principą. Sveikatai pavojingų įvykių valdytojai 
prireikus bendradarbiaus ir su kitų, ne tik visuomenės sveikatos sričių, kompetentingomis institucijomis ir 
tarnybomis, kaip nustatyta jų nacionaliniuose planuose. 

Ekstremalių sveikatai situacijų operacijų priemonė veikia kaip visuomenės sveikatos centras, per kurį 
palaikomi ryšiai su centralizuotomis nacionalinėmis ir (arba) Europos bendrijos krizių valdymo sistemomis. 
Visi suinteresuotieji subjektai teiks vieni kitiems informaciją. Priimdami sprendimus jie galės remtis 
informacija, teikiama per ryšių ir kontaktų struktūrą stebimoje saugioje interneto svetainėje. 

HEOF bus priemonė, pagal kurią sprendimus priimantys asmenys galės naudotis: 

i) greita ir išsamia tarptautinės padėties apžvalga ir analize; 

ii) perduodama informacija apie kitose valstybėse narėse įgyvendinamas priemones; 

iii) veiksmingu reagavimo priemonių koordinavimu. 

 

Valstybės narės 
Reikalavimai 

 Kiekviename plane nustatytas įpareigojimas valdant sveikatos krizes bendradarbiauti Bendrijos lygmeniu. 
 Nustatytos SVP ryšiams su HEOF (EOF) palaikyti. 
 Nustatytos SVP, kurias taikant prireikus teikiami duomenys, reikalingi Europos Komisijos priemonėms: RAS ir 

(arba) virtualiajai bendradarbiavimo sistemai (HEDIS). 
 Kai įmanoma, valstybių narių ryšiams su šia priemone gerinti paskiriamas priemonės (pvz., HEOF 

Liuksemburge) ekspertas (kontaktinis centras). 

 

Agentūros 
Reikalavimai 

 Nustatytos SVP ryšiams su suinteresuotaisiais subjektais (valstybėmis narėmis, HEOF, Sveikatos ir vartotojų 
reikalų GD, ARGUS) palaikyti; 

 Nustatytos SVP, kurias taikant (prireikus) teikiami duomenys, reikalingi Europos Komisijos priemonėms – 
RAS ir (arba) virtualiajai bendradarbiavimo sistemai (HEDIS); 

 Nustatyti aiškūs ECDC ir visų kitų dalyvaujančių agentūrų įgaliojimai: 
 atnaujinti rizikos vertinimo duomenis atsižvelgiant į grėsmės raidą ir reagavimo veiksmus; 
 Europos Komisijos prašymu teikti rekomendacijas dėl rizikos valdymo: 



 - 38 - 

i) teikti mokslines konsultacijas: prireikus ir tikruoju laiku konsultuoti dėl atsargumo ir kontrolės 
priemonių (pvz., padėti atlikti epidemiologinį tyrimą); 
ii) rinkti ir (arba) analizuoti duomenis, taip pat gautus iš ekspertų grupių (pvz., dėl izoliavimo 
procedūrų). 

 Agentūros ryšiams su šia priemone gerinti paskiriamas priemonės (pvz., HEOF Liuksemburge) ekspertas 
(kontaktinis centras). 

 

Europos Komisija 
Reikalavimai 

 Nustatytos SVP ryšiams (pvz., per HEOF) su valstybėmis narėmis ir ES agentūromis palaikyti. Tai yra būtina 
siekiant derinti pagal šią priemonę vykdomus veiksmus prie valstybių narių poreikių krizės metu. 

 Nustatytos SVP ryšiams su Sveikatos ir vartotojų reikalų GD ir ARGUS palaikyti. 
 Per EWRS ir RAS-BICHAT turi būti informuojama, kad tolesni ryšiai dėl esamos krizės bus palaikomi tik per 

HEDIS. 
 Pranešimas apie padėtį: dabartinė virtualioji sistema (HEDIS) derinama prie veiksmų eigos krizės (operacijų) 

metu, įskaitant: 
 svarbių (mokslinių ir (arba) veiklos) duomenų rinkimą siekiant kuo veiksmingiau valdyti esamą sveikatos 

krizę; 
 informacijos šaltinių stebėseną ir duomenų (pvz., suteiktų valstybių narių ir (arba) agentūrų) patvirtinimą; ši 

informacija turi būti patikima, kad valstybės narės gebėtų tinkamai reaguoti; 
 duomenų analizę siekiant stebėti reagavimo veiksmų koordinavimą ES teritorijoje; 
 skubų ir glaustą duomenų pateikimą (pagal kai kurias SVP, pvz., nustatant grėsmės šaltinį) lengvai 

suprantamu ir prieinamu būdu; SVP, kurias taikant keičiamasi informacija su agentūromis (pvz., ECDC) ir 
organizacijomis (pvz., PSO), ir šios informacijos apibendrinimą priemonei skirtoje interneto svetainėje. 

 Pranešimas apie veiklą: nustatytos reagavimo veiksmų ES teritorijoje koordinavimo SPV, įskaitant: 
 esamų galimybių išvengti grėsmės žmonių sveikatai arba pašalinti ar iki priimtino lygio sumažinti šią grėsmę 

nustatymą; šių galimybių atnaujinimą remiantis gauta nauja informacija ir padėties pokyčiais;  
 pastangas išvengti prieštaravimų įgyvendinant skirtingas nacionalines kontrolės strategijas;  
 nuolatinės logistinės paramos planuojamiems veiksmams teikimą visu reagavimo į grėsmę veiklos 

laikotarpiu; 
 ryšių su visuomene dėl grėsmės ir taikomų priemonių organizavimą per Sveikatos saugumo komiteto Už 

ryšius atsakingų institucijų tinklą (žr. 2.5 skirsnį „Pranešimas apie riziką ir krizes žiniasklaidai ir visuomenės 
grupėms“). 

 Žemėlapių rengimas siekiant padėti iškart susidaryti aiškų bendrą padėties vaizdą. Žemėlapius būtina nuolat 
atnaujinti ir juose aiškiai pavaizduoti pagrindinę (epidemiologinę ir (arba) veiklos) informaciją. 

 

Sąveikumas 
Veikla Bendrijoje siekiama didinti Ekstremalių sveikatai situacijų operacijų priemonės veiksmingumą: 

 nustatomi galimų internetinės priemonės (HEDIS) naudotojų reikalavimai ir poreikiai, pvz., surengiama 
suinteresuotųjų subjektų (valstybių narių, Sveikatos ir vartotojų reikalų GD, HEOF, ECDC, PSO) apklausa; 

 kartu su visais suinteresuotaisiais subjektais nagrinėjami ir sprendžiami visi techniniai klausimai: 
 prieigai prie svetainės būtina programinė įranga ir reikiama informacija: i) kur ir kaip šią įrangą galima gauti 

ir (arba) saugiai parsisiųsti; ii) kada reikėtų ją atnaujinti; 
 serverių (spartos) klausimai; 
 slaptažodžių vartojimo (atkūrimo, priminimo) klausimai; 
 sistemos atsparumas esant dideliam krūviui ir perkrovai; 

 suinteresuotiesiems subjektams nuolat pranešama apie priemonių naujoves; 
 visiems galimiems naudotojams reguliariai rengiami mokymo kursai ir pratybos. 

4.6 Su biologiniais, cheminiais, radiologiniais ir branduoliniais 
veiksniais ir klimato kaita susijusių įvykių ypatumai 
Atsižvelgiant į esamą padėtį, šių įvykių valdymo sistemoje būtina naudotis atitinkamos srities kompetencija. 
Kitokių papildomų su šių įvykių valdymo sistema susijusių poreikių nėra. 
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4.7 Vadovavimo ir kontrolės struktūrų kontrolinis sąrašas 
Darbuotojų valdymas 
Krizės metu nepaprastai svarbu tinkamai valdyti darbuotojus. Kvalifikuoti ir atsidavę darbuotojai gali dirbti 
veiksmingiau už techninę įrangą. Darbuotojų valdymo reikalavimai: 

 
 VKS darbuotojai turėtų spręsti visus šiuos klausimus: strateginius, veiklos, logistikos, administravimo, finansų ir 

ryšių su žiniasklaida; 
 VKS visais lygmenimis dirbantys darbuotojai turėtų būti mokomi ir kvalifikuotai atlikti jiems pavestas užduotis; 
 jie turėtų būti gerai susipažinę su vartojamais terminais ir naudojamomis technologijomis; 
 informacijos srautas turėtų būti toks, kad kiekvienas darbuotojas galėtų kuo geriau atlikti savo užduotis, kiek tai 
įmanoma esamomis aplinkybėmis, ir tinkamai perduoti informaciją; 

 jeigu pamainomis dirba nemokyti darbuotojai (kai yra antra arba trečia pamaina, kyla nenumatytų sunkumų, 
dalyvauja kitų organizacijų ar agentūrų nariai), tokiems darbuotojams teikiama informacija, kuri padėtų jiems 
atlikti savo užduotis: patogūs vartotojui vadovai, kontroliniai sąrašai, kišeniniai vadovai lauko užduotims atlikti, 
orientacijos į tikslą ir (arba) standartinių veiklos procedūrų vadovai; 

 siekiant geriau valdyti situacijas, reikėtų apsvarstyti galimybes stiprinti kolektyvą; kartu pratę dirbti žmonės 
mažiau pasiduoda stresui. 

 

Standartinės veiklos procedūros (SVP) 
Kai yra parengtos tinkamos SVP, darbuotojai geriausiai atlieka savo užduotis ir galima greitai veikti valdant 
krizę. 

 Visos SVP yra parengtos su visais suinteresuotaisiais subjektais ir jų išbandytos. 
 Aiškiai aprašyta su kiekvienomis pareigomis siejama atsakomybė ir užduotys (strateginės, veiklos, logistikos, 

administravimo, finansų ir ryšių su žiniasklaida). 
 Nustatyta suinteresuotiesiems subjektams skirta pavaldumo tvarka. 
 Nustatyti vienas kitam pavaldžių sektorių tarpusavio ryšiai. 
 Nustatyta sprendimų priėmimo schema ir priemonės, kurių turi imtis kiekvienas padalinys. 
 Nustatyti sveikatos ir kitų reagavimo į ekstremaliąsias situacijas sektorių tarpusavio santykiai ir ryšiai 

(nacionalinio, tarptautinio lygmens). 
 Nuostatuose dėl pasitarimų telefonu ir (arba) videokonferencijų reikėtų numatyti šiuos dalykus: kas dalyvauja 

(tvarka), kur tai vyksta (patalpos), kokia sistema naudojama (priemonės). 
 SVP nustatyta reagavimo veiksmų eiga, kai reikia didinti arba mažinti išteklių (pakaitinių darbuotojų, įrangos, 

patalpų, lėšų) naudojimą. 
 SVP numatytas darbuotojų perskirstymas tame pačiame padalinyje arba perkėlimas į kitus padalinius pagal 

poreikius ir užtikrintas pagrindinių veiksmų tęstinumas. 
 SVP, kurias taikant suteikiama prieiga prie vadovavimo ir kontrolės sistemos, turėtų žinoti be pertraukų ištisus 

metus dirbanti techninės priežiūros grupė. 

 

Logistikos ir techniniai klausimai 
Taip pat žr. 1 priedo dokumentą „Krizių centrams keliami būtiniausi reikalavimai“. 

 Tikrinamas kiekvieno darbuotojo, kuriam leidžiama patekti į VKS pastatą ir (arba) patalpas, ženklelio tikrumas ir galiojimas. 
 Reikiami kontroliniai sąrašai yra lengvai prieinami (darbuotojai žino, kur juos rasti). 
 Reguliariai atnaujinami pagrindinių procedūrų kontroliniai sąrašai. 
 Stengiamasi reguliariai atnaujinti (taip pat techninės priežiūros grupės) kontaktų sąrašus. 
 Parengta bendrojo žurnalo, kurį reikėtų tvarkyti, forma. 
 Techninės priežiūros grupė turėtų būti pasirengusi dirbti visą parą, visomis dienomis ir ištisus metus. 
 Siekiant išvengti telefono ryšio trikdžių VSK tiesioginės telefono linijos turėtų būti prižiūrimos dviejų 

nepriklausomų telefono ryšio paslaugų teikėjų. 
 Maistas ir gėrimai darbuotojams turėtų būti tiekiami poilsiui skirtoje zonoje. 
 Darbuotojams reikėtų sudaryti sąlygas poilsiui, miegui ir prausimuisi skirtomis patalpomis naudotis taip, kad 

nebūtų trikdomos pagalbos operacijos. 
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5 Sveikatos apsaugos sektoriaus parengtis 
Atsitikus pavojingam visuomenės sveikatai įvykiui beveik visada padidėja darbo krūvis sveikatos apsaugos 
sektoriuje ir prisitaikymui prie naujų poreikių reikalinga parengtis ir planavimas. Krizių valdymo principai 
įvairiose valstybėse neišvengiamai skiriasi ir priklauso nuo sveikatos apsaugos infrastruktūros, taip pat 
skiriasi gebėjimai valdyti didelio masto pavojingus visuomenės sveikatai įvykius. Kai reikia teikti 
tarpvalstybinę paramą, nepaprastai svarbu suprasti valstybėje, kuriai teikiama parama, nustatytą tvarką. Jai 
suprasti reikėtų sukurti valstybių tarpusavio ryšių tinklus, taip pat būtų naudinga dalytis informacija apie 
planuojamą veiklą rengiant naujus nacionalinius planus. Komisijoje ir kai kuriose valstybėse narėse sveikatos 
priežiūros iki hospitalizavimo klausimus sprendžia civilinės saugos padaliniai. 

5.1 Tyrimas 
Norimas rezultatas 
Įvykio tyrimas ir reikiamo reagavimo į jį vertinimas yra būtinos priemonės grėsmei visuomenės sveikatai 
įveikti. Tam reikalingi ištekliai bus nustatyti iki įvykio, taip pat bus nustatyta išteklių naudojimo tvarka. 
Sutelkiant tyrimui reikalingus išteklius stiprinama parengtis ir didinamos galimybės tarptautinėmis 
pastangomis reaguoti į didelio masto įvykį už ES ribų. 

Valstybės narės, Komisija ir agentūros 
Tyrimo ir reagavimo grupių kontrolinis sąrašas: 

 Ar į nacionalinius planus įtrauktos skubaus tyrimo ir reagavimo grupių dislokavimo nuostatos? 
 Ar vadovaujamasi pagrindiniais tarptautinio masto operacijų principais? 
 Kokios yra kompetentingos institucijos ir (arba) struktūros? 
 Ar atsitikus įvykiui sprendžiami ir kiti, ne tik visuomenės sveikatos, klausimai, pvz., įtraukiama policija, 

saugumo ir kitos pajėgos? 
 Ar užmegzti ir palaikomi veiklos ryšiai su PSO ir kitomis tarptautinėmis visuomenės sveikatos organizacijomis? 

Sąveikumas 
Veikla Bendrijoje: 

 užtikrinami pakankami ES reagavimo pajėgumai ES ir tarptautinio masto veiksmams; 
 palaikomi veiklos ryšiai su ryšių punktais ES, PSO ir kitose susijusiose organizacijose (pvz., ESCON, ES 

mechanizmai gyvūnų sveikatos, augalų, maisto, civilinės saugos, radiacinės saugos srities ir teisėsaugos srityse, 
Europolas, PSO GOARN, PSO IHR ir kt.); 

 aiškiai nustatytas ECDC, kaip koordinatoriaus ir proceso vertintojo, vaidmuo atsitikus su užkrečiamosiomis 
ligomis susijusiam įvykiui; 

 ECDC parengia su užkrečiamosiomis ligomis susijusiam įvykiui skirtą reagavimo mechanizmą, ryšių kanalus ir 
logistikos schemas; 

 ECDC parengia mechanizmą techninėms užduotims nustatyti ir ad hoc darbo grupėms sudaryti atsitikus su 
užkrečiamosiomis ligomis susijusiam įvykiui. 

 

5.2 Įvykio valdymas 
Šiame skyriuje aprašyti būtini sveikatos apsaugos sektoriaus veiksmai atsitikus įvykiui. 

5.2.1 Įvykio valdymas ne ligoninėje 
 

5.2.1.1 Pirmoji pagalba ir greitoji medicinos pagalba 

Norimas rezultatas 
Nukentėjusiųjų priežiūra iki hospitalizavimo yra labai svarbi gelbstint žmonių gyvybes. Nacionaliniuose 
planuose turėtų būti aiškiai aprašyta taikoma pirmosios pagalbos teikimo, gyvybinių funkcijų palaikymo 
(GFP) ir greitosios pagalbos tarnybų darbo sistema, įskaitant greitosios pagalbos automobilių sirenų 
naudojimą ir išsiuntimą. Bus aprašyti dalyvių vaidmenys, atsakomybė ir turimi ištekliai. Bus nustatytas 
greitosios medicinos pagalbos vaidmuo ir naudojimosi šia pagalba sąlygos; tai priklausys nuo krizės 



 - 41 - 

pobūdžio ir ekstremaliosios situacijos valdymo sistemos. Nacionaliniuose planuose taip pat reikėtų skirti 
dėmesį esamai tarpvalstybinio bendradarbiavimo teikiant greitąją medicinos pagalbą padėčiai. 

 

Valstybės narės, Komisija ir agentūros 
Pirmosios pagalbos ir greitosios medicinos pagalbos kontrolinis sąrašas: 

 nacionaliniuose planuose nustatyta pirmosios pagalbos teikimo tvarka; nustatyti vyriausybinių institucijų ir 
nevyriausybinių organizacijų vaidmenys, įskaitant greitosios pagalbos automobilių sirenų naudojimą ir 
išsiuntimą; 

 prireikus bendradarbiauja sveikatos apsaugos ir civilinės saugos tarnybos; 
 nacionaliniuose planuose aprašytas greitosios medicinos pagalbos tarnybų (GMPT) vaidmuo valdant krizes ir 

ekstremaliąsias situacijas; 
 parengti GMPT parengties krizėms ir ekstremaliosioms situacijoms planai, kuriuos rengti yra privaloma pagal 

teisės aktus; 
 GMPT darbuotojams rengiami krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo kursai; 
 taikomos pacientų saugos priemonės (naudojamos pacientų tapatybei nustatyti skirtos apyrankės, medicininio 

rūšiavimo kortelės ir kt.). 
 
 

Sąveikumas 
Veikla Bendrijoje: 

 su kitomis valstybėmis sudaromi susitarimai (protokolai) dėl tarptautinio bendradarbiavimo arba mažų 
mažiausiai – abipusio tarpvalstybinio bendradarbiavimo teikiant greitąją medicinos pagalbą; 

 naudojamasi Europos bendruoju pagalbos telefono numeriu 112. 
 

5.2.1.2 Bendrosios praktikos gydytojai ir pirminės sveikatos priežiūros specialistai 

Norimas rezultatas 
Kai kurių visuomenės sveikatai pavojingų įvykių, kaip antai respiracinių sindromų epidemijų, gripo 
pandemijų ar kaitros bangų sukeltų sveikatos sutrikimų, atveju pagalbą nukentėjusiesiems dažnai teikia 
bendrosios praktikos gydytojai ir pirminės sveikatos priežiūros specialistai. Nacionaliniuose planuose turėtų 
būti aiškiai aprašytas dalyvių vaidmuo ir atsakomybė valdant tokius įvykius, taip pat aprašyti turimi ištekliai, 
organizavimas ir būdai, kuriais reikėtų skubiai pradėti tinkamą dialogą su bendrosios praktikos gydytojais. 

 

Valstybės narės, Komisija ir agentūros 
Bendrosios praktikos gydytojų ir pirminės sveikatos priežiūros specialistų kontrolinis sąrašas: 

 nacionaliniuose planuose nustatyta bendrosios praktikos gydytojų ir pirminės sveikatos priežiūros specialistų 
dalyvavimo tvarka, įskaitant reikiamo prisitaikymo ir dialogo klausimą; nustatomi jų vaidmenys, atsakomybė ir 
prireikus – specialus draudimas tokiomis aplinkybėmis; 

 parengtos ir sveikatos priežiūros specialistams pateiktos įvairių rūšių grėsmės valdymo nacionalinės gairės; 
 rengiamos ir siūlomos mokymo programos, mokymo kursai, rekomendacijos dėl informavimo ir valdymo; 
 yra reikiamos asmeninės apsaugos priemonės (AAP), kurios taip pat siūlomos šių grupių asmenims. 

 
 

Sąveikumas 
Veikla Bendrijoje: 

 valstybės narės tarpusavyje keičiasi gairėmis ir nustato geriausios praktikos pavyzdžius; 
 aiškiai nustatomi ES agentūrų (pvz., ECDC), kaip šiame procese dalyvaujančių patarėjų ir vertintojų, vaidmenys. 

 

5.2.2. Medicininis rūšiavimas ir padėties valdymas, kai yra daug nukentėjusiųjų 

Norimas rezultatas 
Kai yra daug nukentėjusiųjų, padėtį sveikatos apsaugos sistemoje galima valdyti perkeliant pacientus į 
ligoninių priimamuosius ar kitas vietas arba teikiant jiems pagalbą toje pačioje vietoje, kurioje jie patyrė arba 
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galėjo patirti kenksmingų veiksnių poveikį. Siekiant užtikrinti tinkamą daugybės žmonių priežiūrą bet kurioje 
vietoje, būtina taikyti medicininio rūšiavimo procedūras. Greitosios medicinos pagalbos automobilių 
naudojimo planai bus glaudžiai susieti su medicininio rūšiavimo planais; abi veiklos sritis reikėtų laikyti 
susijusiomis, joms reikalingas vienodas pasirengimas ir bendradarbiavimas. Šiuo metu įvairiose valstybėse 
narėse taikoma skirtinga, nuo vietos papročių ir sveikatos apsaugos sistemų priklausanti tvarka. Komisija 
ragina valstybes nares sukurti medicininio rūšiavimo ir padėties valdymo, kai yra daug nukentėjusiųjų, 
sistemas, pagrįstas tarptautiniu mastu pripažintais reikalavimais, gairėmis ir procedūromis. Komisija remia 
pasienio teritorijų bendradarbiavimo valdant didelio masto įvykius planų rengimą, įskaitant ligoninėms 
skirtus planus. 

Valstybės narės, Komisija ir agentūros 
Medicininio rūšiavimo ir padėties valdymo, kai yra daug nukentėjusiųjų, kontrolinis sąrašas: 

 Ar tenkinami šie minimalūs reikalavimai? 
 Medicininio rūšiavimo procedūros yra nustatytos nacionalinių nelaimių ir (arba) greitosios medicinos 

pagalbos specialistų arba visuomenės narių pagal tarptautines gaires. 
 Yra galimybių išmokyti šių metodų visus darbuotojus. 
 Pasienio teritorijų ligoninės bendradarbiauja su kaimyninių valstybių sveikatos apsaugos institucijomis. 
 Veikia pacientų sekimo sistemos, kurios derinamos su dingusių asmenų paieškos sistemomis. 

 Ar atsitikus įvykiui sprendžiami ir kiti, ne tik visuomenės sveikatos, klausimai, pvz., įtraukiamos civilinės 
saugos pajėgos ir kiti dalyviai? 

Sąveikumas 
Veikla Bendrijoje: 

 padedama pasienio teritorijose rengti bendradarbiavimo valdant didelio masto įvykius planus; 
 koordinuojamos diskusijos dėl medicininio rūšiavimo sistemų ir gydymo protokolų. 

 

5.2.3 Psichosocialinė parama 

Norimas rezultatas 
Remiantis nacionalinio ir tarptautinio masto krizių patirtimi, yra žinoma, kad visi gyventojai ir sveikatos 
priežiūros darbuotojai, ypač tiesioginiai pagalbos veiksmų dalyviai, įvykio metu ir po įvykio patiria didelį 
stresą. Visuose krizės etapuose, t. y. rengiantis krizei, krizės metu ir krizės nelikus, turėtų būti sudarytos 
sąlygos lengvai gauti psichologinės paramos paslaugas, reikalingas tam, kad būtų sustiprinta visuomenės 
dvasia ir sveikatos apsaugos sektoriuje nepritrūktų darbuotojų. 

Atsitikus didelio masto įvykiui reikia naudoti nacionalinius išteklius ir tai turi būti numatyta regioniniuose 
planuose. Informacijos gavimas iš nacionalinių ir regioninių institucijų yra svarbi šio proceso dalis. Ši veikla 
bus derinama prie vietos padėties. Tarpvalstybiniu mastu ištekliais galima dalytis tik ištikus krizei. Bus 
rengiamos naudojimosi šiais ištekliais pratybos, per kurias bus dalijamasi planavimo ir planų įgyvendinimo 
patirtimi. 

Valstybės narės, Komisija ir agentūros 
Psichosocialinės paramos kontrolinis sąrašas: ar tenkinami šie minimalūs reikalavimai? 

 Turima nacionalinių išteklių ir yra parengtos gairės, taip pat dėl potrauminio streso sindromo gydymo. 
 Gairėse atsižvelgiama į skirtingą streso poveikį įvairioms gyventojų grupėms dėl jų kalbinių, kultūrinių, 

socialinių ir religinių skirtumų. 
 Sudaromos ir nacionaliniu, regioniniu ir (arba) vietos lygmenimis veikia skubios psichosocialinės pagalbos 

grupės. 
 

Sąveikumas 
Veikla Bendrijoje: 

 padedama rengti gaires ir dalytis psichosocialinės paramos patirtimi. 
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5.2.4 Užtikrinimas, kad sveikatos apsaugos sektoriuje pakaktų būtiniausių išteklių 

Norimas rezultatas 
Sveikatos priežiūros įstaigų nacionaliniuose planuose bus užtikrinama, kad visų reikiamų išteklių pakaktų net 
ir krizės metu. Siekiant užtikrinti, kad bendruosiuose visuomenės parengties planuose būtų atsižvelgta į 
sveikatos priežiūros įstaigų poreikius, dėl reikiamų išteklių rūšių ir kiekių reikėtų tartis su vietos valdžios 
institucijomis. 

Nacionaliniuose planuose bus užtikrinama, kad sveikatos priežiūros įstaigoms reikalingos apsaugos 
priemonės, vaistai ir kiti ištekliai (įskaitant atsargas) būtų greitai pristatomi į vietą, taip pat kad jais būtų 
aprūpinami atokiai esantys sveikatos priežiūros centrai, kaip antai pirminės sveikatos priežiūros klinikos. 

Visuomenės sveikatos sektorius turi dalyvauti nacionalinio ir ES lygmens diskusijose dėl visuomenės 
parengties. 

Valstybės narės, Komisija ir agentūros 
Užtikrinimo, kad sveikatos apsaugos sektoriuje pakaktų reikiamų išteklių, kontrolinis sąrašas: ar tenkinami 
šie minimalūs reikalavimai? 

 Parengtos nacionalinės sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo ištekliais susidarius ekstremaliosioms situacijoms 
gairės. 

 Bendruosiuose parengties planuose numatyta krizės metu sveikatos priežiūros įstaigas aprūpinti ištekliais. 
 Planuose numatytos galimybės kaupti vaistų ir kitų išteklių (įskaitant asmenines apsaugos priemones) atsargas ir 

nustatyti, iš kokių šaltinių galima gauti papildomų išteklių, taip pat numatant saugų vaistų ir kitų išteklių 
skirstymą. 

 Planuose numatyti būtiniausi vaistai ligoms gydyti, kurių reikės papildomai (antibiotikai, vaistai širdies ir 
kraujagyslių ligoms gydyti ir kt.) ir kurie taip pat bus naudojami komplikacijoms gydyti. 

 Planuose nustatyta, kokio lygio sveikatos priežiūros paslaugas įmanoma teikti alternatyviose sveikatos priežiūros 
įstaigose, ir pateiktas nenumatytų atvejų planas dėl tų alternatyvių įstaigų aprūpinimo tinkamam sveikatos 
priežiūros lygiui užtikrinti reikiama įranga ir ištekliais. 

 Bendruosiuose parengties planuose numatyta krizės metu skirstyti išteklius atokiai esantiems sveikatos 
priežiūros centrams: 
 planuose nustatyta sukauptų vaistų ir kitų išteklių atsargų skirstymo ir tų atsargų skirstymo punktų darbo 

organizavimo strategija; 
 skirstymo punktų darbuotojai yra gavę reikiamus nurodymus ir mokyti;  
 deramai atsižvelgiama į vaistų skirstymo teisinius aspektus; 
 numatoma aprūpinti ištekliais neįgaliuosius, benamius ir kitas panašias gyventojų grupes; 
 į skirstymo punktus atvykusius asmenis, kuriems nustatyti būdingi simptomai, numatoma pervežti į gydymo 

centrą; 
 renkama grįžtamoji informacija apie išteklių pakankamumą. 

 

Sąveikumas 
Veikla Bendrijoje: 

 aiškiai apibrėžti ES agentūrų (pvz., ECDC) vaidmenys remiant ir vertinant šį procesą; 
 nustatytas Bendrijos mechanizmas ir dalyvavimas sprendžiant su atsargų kaupimu susijusios veiklos klausimus 

(kartu su sveikatos tarnybomis, EMEA, Aplinkos GD ir kt.); 
 dalijamasi patirtimi. 

 
 

5.3 Ligoninių parengtis 

5.3.1 Užtikrinimas, kad būtų parengti bendrieji ligoninių parengties planai (taip pat žr. 
7 skyrių „Planų valdymas“) 

Norimas rezultatas 
Nacionaliniuose planuose bus nustatyti ir patvirtinti ES mastu suderinti būtiniausi reikalavimai sveikatos 
priežiūros įstaigoms. Ekstremaliųjų situacijų valdymas sveikatos priežiūros įstaigose apima grėsmės 
mažinimą, parengtį, reagavimą ir normalios padėties atkūrimą. Šiuose planuose derėtų atsižvelgti į tokius 
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veiksnius kaip materialinės bazės, organizacinių struktūrų, žmogiškųjų išteklių ir ryšių sistemų tinkamumas ir 
pakankamumas. 

Sveikatos priežiūros infrastruktūra tampa vis labiau priklausoma nuo kitų infrastruktūros sistemų, todėl 
planuojant sveikatos priežiūros sektoriaus parengtį būtina atsižvelgti į šį priklausomumą. Atliekant rizikos ir 
pažeidžiamumo analizę reikėtų įtraukti parengtį įvairių infrastruktūros sistemų išoriniam ir vidiniam 
trikdymui (ligoninių saugumo aspektus) ir atsižvelgti į poreikį teikti paslaugas tinkamu laiku ir visą parą 
(nepaisant krizės) ir tai daryti ilgesnį laiką (veiklos tęstinumo planas, taip pat žr. 6.3 skirsnį). Ypač daug 
dėmesio reikėtų skirti elektros energijos, vandens ir medicininių dujų tiekimo sistemoms ir informacinėms 
sistemoms. Kiti ligoninių saugumui svarbūs aspektai yra parengtis galimam gaisrui ligoninėje ir potvyniui. 
Taip pat reikėtų daugiau dėmesio skirti ligoninės apsaugai nuo taršos nuodingosiomis medžiagomis ir užkrato 
bei kitų pavojingų veiksnių sklidimo, atitinkamai apsaugant vėdinimo sistemas ir imantis kitų priemonių. 
Tinkama parengtis užtikrinama įtraukiant šiuos aspektus į rizikos ir pažeidžiamumo analizę, gydymo įstaigų 
planavimą, parengties išorės ir vidaus nelaimėms planų rengimą ir veiksmus po trikdymų. 

Tolesniame kontroliniame sąraše pateiktais klausimais siekiama skatinti vertinimą ir dialogą su pagrindiniais 
tiek sveikatos priežiūros įstaigų, tiek vietos ir platesnio lygmens suinteresuotaisiais subjektais. 

Valstybės narės, Komisija ir agentūros 
Ar tenkinami šie minimalūs reikalavimai? 

 Sveikatos priežiūros įstaigų parengties ekstremaliosioms situacijoms planai suderinti su nacionalinėmis gairėmis. 
 Sudarytas nelaimių valdymo komitetas, kuriame dirba daugelio sričių specialistai, taip pat kai kurie nariai atlieka 

administravimo užduotis. 
 Rengiant planą atlikta rizikos ir pažeidžiamumo analizė. 
 Ligoninėje įgyvendinamos nuolatinio privalomo mokymo, kaip dirbti nelaimių metu, programos. 
 Sukurtos atsarginės elektros tiekimo, šildymo, vandens tiekimo, visų reikiamų vaistų tiekimo ir logistikos 

sistemos. 
 Vėdinimo sistemos tinkamai apsaugotos nuo taršos nuodingosiomis medžiagomis (cheminiais, biologiniais, 

radiologiniais, branduoliniais ar kitais veiksniais). 
 Plane numatyta visus pacientus, kuriems nereikia teikti greitosios medicinos pagalbos, ir lankytojus iš greitosios 

medicinos pagalbos skyriaus perkelti kitur, atšaukti visus neskubius pacientų priėmimus ir operacijas, taip pat 
nustatyti, kiek yra arba greitai bus laisvų lovų. 

 Nustatytos visos ligoninės ir kiekvieno jos skyriaus standartinės veiklos procedūros krizės metu paslaugoms 
nenutrūkstamai teikti tinkamu laiku ir visą parą, taip pat ilgesnį laiką (veiklos tęstinumo planas, taip pat 
žr. 6.3 skirsnį). 

 Medicinos dokumentų tvarkymas ir ligoninių priimamųjų darbas organizuojamas taip, kad būtų galima atlaikyti 
didelį nukentėjusiųjų antplūdį. 

 Ligoninėje įsteigtas ekstremaliųjų situacijų operacijų centras arba paskirtas ekstremalių sveikatai situacijų 
valdytojas, kuris atsakys už reagavimo veiksmus ligoninėje įgyvendinant planą. 

 Visiems darbuotojams, dalyvaujantiems reaguojant į nelaimę, parengti užduočių aprašai arba kortelės, kuriose 
nurodytos jų pareigos. 

 Rengiami pasitarimai su darbuotojais. 
 Palaikomi ryšiai su kitomis ligoninėmis. 
 Sudarytas izoliuotų palatų ir (arba) neigiamojo slėgio patalpų sąrašas. 

 

5.3.2 Gydymo pajėgumai 

Norimas rezultatas 
Jei bus daug nukentėjusiųjų, gali nebepakakti ligoninės ar kitos sveikatos priežiūros įstaigos (bendrosios 
praktikos gydytojų, pirminės sveikatos priežiūros specialistų ir kt.) gydymo pajėgumų. Staiga padidėjus 
gydymo poreikiams tikriausiai ims trūkti išteklių ir įrangos. Daugelyje valstybių daugiausia problemų kils dėl 
darbuotojų trūkumo. 

Atsitikus nedidelio masto įvykiams bus laikomasi įprastos pacientų siuntimo gydyti tvarkos. Išankstinis 
planavimas bus atliekamas pagal nustatytas gaires, o kai į sveikatos priežiūros įstaigą patenkančių pacientų 
skaičius nebeatitiks galimybių, bus imamasi alternatyvių priemonių, įskaitant pacientų, kuriems bus nustatyti 
panašūs simptomų kompleksai, grupavimą (t. y. atitinkamų pacientų grupių priėmimą į paskirtą įstaigą) ir 
alternatyvių gydymo būdų taikymą. Gairėse taip pat bus nurodyta, kaip perskirstyti darbuotojus ir kiek 
papildomų pajėgumų reikės gauti. Bus parengtos gairės dėl prioritetų nustatymo sprendžiant, kurios pacientų 
grupės bus gydomos kitose įstaigose. 
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Jau pradėta pacientų perkėlimo iš vienos valstybės narės į kitą veikla tiek teikiant skubią medicinos pagalbą 
(daugiausia nudegimų aukoms), tiek atliekant planuotas gydymo procedūras. Išteklių perkėlimas, 
t. y. naudojimasis kilnojamosiomis ligoninėmis, daugiausia išplėtotas karinėje srityje. Būtina ištirti, ar išteklių 
turima pakankamai daug ir ar jie būtų suteikti tinkamu laiku valstybėms narėms prireikus tikros pagalbos 
atsitikus didelio masto įvykiui. 

Valstybės narės, Komisija ir agentūros 
Gydymo pajėgumų kontrolinis sąrašas: ar tenkinami šie minimalūs reikalavimai? 

 Nustatytos gairės dėl skubaus pajėgumų didinimo. 
  
 Nustatyta pacientų perkėlimo iš vienos valstybės į kitą tvarka (taip pat teikiami perkeliamų pacientų skaičiaus 

duomenys) ir apsvarstyta galimybė remti šią veiklą nacionalinių sveikatos draudimo sistemų lėšomis. 
 Valstybės narės dalijasi informacija apie turimus gydymo pajėgumus. 
 Nacionaliniuose planuose numatytas veiksmų koordinavimas bei ryšiai su gydymo įstaigomis ir: 

 nustatyti vietos gydymo centrai, kuriuose tikriausiai būtų suteikta pagalba nukentėjusiesiems, kuriems 
nustatyti būdingi simptomai; 

 nustatytos alternatyvios gydymo įstaigos nukentėjusiesiems, kuriems nustatyti būdingi simptomai; 
 sukurta sistema, kurioje vietos valdžios institucijai bus greitai ir nuolat teikiama informacija apie diagnozuotų 

ir įtariamų atvejų skaičių; 
 bus sekama pranešimų teikimo sistemų pažanga gydymo centruose, kurie tuo metu negalės greitai pranešti 

vietos valdžios institucijai apie diagnozuotų ir įtariamų atvejų skaičių; 
 epidemiologai yra pasirengę padėti atlikti epidemiologinį lauko tyrimą arba toksikologai ir jonizuojančiosios 

spinduliuotės specialistai – padėti praktikuojantiems gydytojams teikti pagalbą nukentėjusiesiems; 
 numatytos ryšių priemonės, kuriomis būtų galima užtikrinti skubų pranešimą iš gydymo centrų apie atvejų 

skaičių; 
 kiekviename gydymo centre paskirtas koordinatorius ryšiams. 

 

Sąveikumas 
Veikla Bendrijoje: 

 nustatyta tarptautinio pacientų perkėlimo tvarka pirmenybę teikiant skubiam perkėlimui. 

5.3.3 Greitosios medicinos pagalbos skyriai 

Norimas rezultatas  
Atsitikus didelio masto įvykiui, daugelio ligoninių greitosios medicinos pagalbos skyrius gali staiga užplūsti 
nukentėjusieji (t. y. pacientai į greitosios medicinos pagalbos skyrių atvyksta iš anksto apie tai neperspėję), 
todėl būtina dar iki pacientų atvykimo į ligoninę atlikti medicininio rūšiavimo procedūras. Greitosios 
medicinos pagalbos skyrių ir intensyviosios slaugos skyriaus darbo pasidalijimas, kaip ir kiti veiklos aspektai, 
gali būti labai įvairus. Labai skiriasi padėtis įvairiose valstybėse. Svarbios užduotys yra paskirstyti pacientų 
srautą ir pranešti specialistams apie atsakingus atstovus. Taip pat svarbu koordinuoti medicininio rūšiavimo 
veiksmus, kaip aprašyta pirmiau. 

Galimybės perskirstyti išteklius tarp greitosios medicinos pagalbos skyrių yra ribotos, nes pačios sistemos 
labai skiriasi. Įvairių valstybių greitosios medicinos pagalbos skyrių darbuotojų judėjimas tarp valstybių narių 
rodo, kad kai kuriuos išteklius įmanoma perkelti. Bus dalijamasi žiniomis apie nacionalinių sistemų 
organizavimą ir nustatomos galimybės perkelti išteklius. 

Valstybės narės, Komisija ir agentūros 
Greitosios medicinos pagalbos skyrių kontrolinis sąrašas: 

 Ar tenkinami šie minimalūs reikalavimai? 
 Greitosios medicinos pagalbos skyriuose parengti didelio masto visuomenės sveikatai pavojingų įvykių 

valdymo planai, kurie yra įtraukti į ligoninių parengties krizėms ir ekstremaliosioms situacijoms planus arba 
su jais susieti. 

 Nustatytos sistemos, kuriose greitosios medicinos pagalbos skyrių veikla koordinuojama su kitokia ne 
ligoninėje vykdoma veikla, siekiant kontroliuoti įvykį, kurio metu būtina veikti ir už ligoninės ribų. 

 Ar atsitikus įvykiui sprendžiami ir kiti, ne tik visuomenės sveikatos, klausimai, pvz., įtraukiamos civilinės 
saugos pajėgos ir kiti dalyviai? 

 Ar yra parengti greitosios medicinos pagalbos skyrių parengties krizėms ir ekstremaliosioms situacijoms planai 
ir ar juos rengti yra privaloma? 
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 Ar greitosios medicinos pagalbos skyrių darbuotojai turi galimybių dalyvauti krizių ir ekstremaliųjų situacijų 
valdymo kursuose? 

 Ar taikomos pacientų saugos ir dokumentų tvarkymo priemonės (naudojamos pacientų tapatybei nustatyti skirtos 
apyrankės, medicininio rūšiavimo kortelės ir kt.)? 

 Ar nustatyta medicininio rūšiavimo, atliekamo ne ligoninėje, tvarka? 

Sąveikumas 
Veikla Bendrijoje: 

 keičiamasi greitosios medicinos pagalbos skyrių vaidmens nacionalinėse sistemose aprašymais; 
 vertinamos galimybės dalytis ištekliais ir klinikiniais duomenimis pagal nustatytus scenarijus, ypač atsitikus 

tarpvalstybinio masto įvykiams. 
 

5.3.4 Intensyviosios slaugos skyriai 

Norimas rezultatas 
Intensyviosios slaugos skyriams (ISS) tenka aiškus vaidmuo pagal daugelį scenarijų, kurie turėtų būti 
numatyti bendrajame parengties plane. Šie skyriai yra ribotas išteklius, juose naudojama brangiai kainuojanti 
įranga ir kiekvieną pacientą prižiūri daug aukštos kvalifikacijos ir patyrusių darbuotojų. Akivaizdu, kad šių 
skyrių paslaugų poreikis dažnai yra kur kas didesnis nei turimi ištekliai. Kiekvienoje valstybėje turi būti 
parengti planai, kaip šiuos išteklius kuo labiau padidinti ir galbūt turėti papildomos atsarginės įrangos ir 
vaistų, kurie būtų naudojami susidarius ekstremaliajai situacijai. Tačiau net ir turint šias galimybes reikės 
parengti planus, kuriuose būtų nustatyta, kurioms pacientų grupėms bus teikiama pirmenybė. 

Nacionalinėse gairėse bus nustatyta, kiek gali reikėti didinti ligoninių intensyviosios slaugos skyrių gydymo 
pajėgumus ir kaip galima nustatyti prioritetus. Siekiant pritaikyti turimus išteklius pagalbai daugybei 
nukentėjusiųjų teikti, būtina koordinuoti veiklą nacionaliniu mastu ir dalytis patirtimi tarptautiniu mastu. 
Apsvarstytos galimybės valstybėms narėms dalytis ištekliais pasienio teritorijose, kai pacientų nėra daug, ir 
nustatyta tokių mainų tvarka. Tam tikromis aplinkybėmis gali būti tinkamiausia naudotis kilnojamaisiais 
ištekliais; reikėtų ištirti galimybes dalytis šiais ištekliais tarptautiniu mastu. 

Valstybės narės, Komisija ir agentūros 
Intensyviosios slaugos skyrių kontrolinis sąrašas: ar tenkinami šie minimalūs reikalavimai? 

 Parengtos nacionalinės gairės dėl ISS vaidmens susidarius ekstremalioms visuomenės sveikatai situacijoms. 
 Pasienio teritorijų ligoninės bendradarbiauja su kaimyninių valstybių sveikatos apsaugos institucijomis. 

Sąveikumas 
Veikla Bendrijoje: 

 planavimo procesas, per kurį nustatomos valstybių narių galimybės susitarti ir dalijimosi ištekliais ir darbuotojais 
sąlygos; 

 ISS tinklų kūrimas tiems atvejams, jei bus daug nukentėjusiųjų ir reikės taikyti priemones grėsmei sustabdyti, 
įskaitant keitimąsi klinikiniais duomenimis. 

 

5.4 Mirties atvejų valdymas 
Norimas rezultatas 
Siekiant valdyti mirties atvejus, kai įvykio metu yra daug aukų, reikia apsvarstyti kelis aspektus. Būtina 
laikytis plataus požiūrio – įtraukti daugelį sektorių (sveikatos apsaugos, teisėsaugos, civilinės saugos, 
kriminalistikos agentūras) ir atsižvelgti į įvairias kultūras. Planuose bus užtikrinta, kad tais atvejais, kai aukų 
skaičius nebeatitiks sistemos galimybių, būtų galima skirti papildomų išteklių. Dėl veiksnio, tapusio mirties 
priežastimi, gali reikėti tvarkant palaikus imtis atsargumo priemonių siekiant apsaugoti darbuotojus ir 
užtikrinti, kad tas veiksnys nebūtų toliau skleidžiamas aplinkoje. Be to, tarp aukų gali būti įvairių valstybių 
piliečių, todėl kiekviename nacionaliniame plane bus numatyta valdyti mirties atvejus pagal kitų valstybių 
narių teisės aktų konkrečias nuostatas. 

Šie veiksmai ir susiję formalumai bus koordinuojami ES lygmeniu. 
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Valstybės narės, Komisija ir agentūros 
Mirties atvejų valdymo kontrolinis sąrašas: 

Ar tenkinami šie minimalūs reikalavimai? 
 Parengtos padėties valdymo, kai yra daug mirties atvejų, nacionalinės gairės ir jose, kiek įmanoma, atsižvelgta į 
įvairių religijų ir kitų kultūrų laidojimo papročius. 

 Parengtos nacionalinės gairės dėl užsienio valstybių piliečių palaikų pervežimo į tas užsienio valstybes. 
 Nacionaliniuose planuose numatyta palaikų priežiūra ir pranešimas patologijos skyriams ir klinikinėms 

laboratorijoms apie palaikų pateikimą ištirti arba sunaikinti, taip pat asmeninių apsaugos priemonių naudojimas 
ir standartų laikymasis. 

 Patologoanatomų nustatoma vertinga informacija perduodama atitinkamoms institucijoms, įskaitant sveikatos 
apsaugos institucijas. 

 Parengtos mirties nuo užkrečiamųjų ligų atvejų valdymo gairės. 

Sąveikumas 
Veikla Bendrijoje: 

 vadovaujamasi daugiasektoriu požiūriu. 
 

5.5 Su biologiniais veiksniais susijusių įvykių ypatumai 
Atsitikus su biologiniais veiksniais susijusiam įvykiui, atsiranda konkrečių poreikių: tai ne tik 
konsultavimasis su ekspertais, bet ir kontaktų atsekamumas, infekcijų kontrolė ir asmeninių apsaugos 
priemonių naudojimas, taip pat izoliavimo procedūros. 

5.5.1 Kontaktų atsekamumas 

Norimas rezultatas 
Kontaktų atsekamumo procedūros yra svarbi tarpinė grandis tarp sveikatos priežiūros veiklos ir bendro 
pobūdžio priežiūros. Jos apima labai įvairią veiklą, kurioje dalyvauja labai įvairūs subjektai, – tai priklauso 
nuo padėties scenarijaus ir susijusių veiksnių. Šiomis procedūromis bus siekiama tiek nustatyti įvykio 
priežastį, tiek kuo labiau sumažinti būsimą jo poveikį. Tačiau kontaktų atsekamumo procedūra gali būti 
pernelyg sudėtinga, todėl ją reikėtų pritaikyti taip, kad ji taptų pagrįsta veikla. Valstybės narės kontaktų 
atsekamumo srityje yra sukaupusios daug įvairios patirties, o konkrečios procedūros labai priklausys nuo 
nacionalinių sistemų, įstatymų ir dėmesio asmens duomenų apsaugai (taip pat žr. 6.4 skirsnį „Informacija apie 
keleivius“). Nors jau turima su kai kuriomis ligomis susijusios patirties, ligos plitimas tarptautiniu mastu dar 
labiau sunkina padėtį. 

Atsitikus tarptautinio masto įvykiams veiksmai bus koordinuojami, bus suprantami ir pripažįstami sistemų 
skirtumai, taip pat reikės susitarti dėl atsektinų kontaktų apibrėžimo. Nustatytąja tvarka bus galima atsekti 
kontaktus žmonėms keliaujant iš vienos valstybės ar žemyno į kitą ir didinti ES parengtį. 

Valstybės narės, Komisija ir agentūros 
Kontaktų atsekamumo kontrolinis sąrašas: 

 Ar tenkinami šie minimalūs reikalavimai? 
 Nustatyta, dėl kokių įvykių reikėtų užtikrinti kontaktų atsekamumą. 
 Nustatytos atsakomybės sritys. 
 Nustatytas keitimosi informacija valstybėse narėse procesas. 
 Nustatyti tarptautiniai kontaktai, kad būtų galima atsekti kontaktus tarptautiniu mastu. 

 Ar paisoma įvairių tikslų pusiausvyros ir atsižvelgiama į galimą proceso pakankamumą? 
 Ar atsitikus įvykiui sprendžiami ir kiti, ne tik visuomenės sveikatos, klausimai, pvz., policijos dalyvavimo ir kt.? 

Sąveikumas 
Veikla Bendrijoje: 

 nustatomos duomenų apsaugos taisykles ir nuostatus atitinkančios tarptautinio kontaktų atsekamumo procedūros; 
 nustatomas skubus atsekamumo ES mastu koordinavimas (EWRS, ECDC). 



 - 48 - 

5.5.2 Infekcijų kontrolė ir asmeninės apsaugos priemonės 

Norimas rezultatas 
Rengiant visuomenės sveikatai pavojingam įvykiui skirtus planus, svarstant daugelį veiksnių kyla papildomų 
rūpesčių dėl asmeninių apsaugos priemonių ir infekcijų kontrolės. Siekiant mažinti tikimybę perduoti užkratą, 
gali reikėti imtis konkrečių atsargumo priemonių, o tam tikrų ligų atvejais – papildomų izoliavimo priemonių. 
Informacija apie taikomas papildomas procedūras ir jų vertinimai bus kaupiami ir papildomi ES lygmeniu. 
Taikomus sukurtus metodus reikės derinti prie nacionalinių aplinkybių. Taikant šiuos metodus, tam tikrais 
atvejais gali reikėti naudoti specialią įrangą arba vaistus profilaktikai prieš patiriant poveikį ir jį patyrus. Šioje 
srityje bus rengiamos nacionalinės gairės bei kaupiami ištekliai reikiamai įrangai laikyti ir mokymo 
programoms, pagal kurias bus mokoma naudotis šia įranga, rengti. Atsitikus didelio masto įvykiams, kai 
reikės teikti savitarpio pagalbą, bus siūloma tokia įranga naudotis pagal tarptautinius susitarimus. 

Valstybės narės, Komisija ir agentūros 
Infekcijų kontrolės ir asmeninių apsaugos priemonių kontrolinis sąrašas: ar tenkinami šie minimalūs 
reikalavimai? 

 Ligoninėms ir pirminės sveikatos priežiūros specialistams (bendrosios praktikos gydytojams ir paramedikams 
bei GMPT) parengtos nacionalinės infekcijų kontrolės ir asmeninių apsaugos priemonių naudojimo atsitikus 
konkrečių veiksnių sukeltiems visuomenės sveikatai pavojingiems įvykiams gairės. 

 Sukurta ir parengta asmeninių apsaugos priemonių nacionalinių, regioninių ar vietos atsargų kaupimo ir (arba) 
skirstymo sistema. 

 Tvarkomos atliekos (pirštinės, kaukės ir kt.). 
 

Sąveikumas 
Veikla Bendrijoje: 

 planavimo procesas, per kurį nustatomos valstybių narių galimybės susitarti ir dalijimosi ištekliais ir darbuotojais 
sąlygos; 

 valstybės narės, siekdamos rengti konkretiems veiksniams skirtas procedūras ir gaires, kuria bendradarbiavimo 
tinklus; 

 aiškiai nustatytas ECDC, kaip koordinatoriaus ir proceso vertintojo, vaidmuo; parengtas suderintas profilaktikos 
prieš patiriant poveikį ir patyrus poveikį priemonių sąrašas; 

 nustatyti standartai ir parengtos gairės infekcijų kontrolės vykdytojams. 
 

5.5.3 Izoliavimo (karantinavimo) procedūros 

Norimas rezultatas 
Kai kurių visuomenės sveikatai pavojingais laikomų veiksnių poveikį patyrusių pacientų izoliavimas yra 
svarbi reagavimo į grėsmę priemonė; karantinavimo priemonės taip pat svarbios. Taip ribojamas ligos 
plitimas apsaugant darbuotojus ir kitus pacientus. Dėl sergančiųjų kai kuriomis ligomis izoliavimo procedūrų 
jau susitarta, taip pat nustatyti atvejai, kada pacientus būtina izoliuoti, ir izoliavimo trukmė; tai reikėtų 
padaryti ir dėl kitų ligų. Kai kuriose srityse reikės skirti specialių išteklių ir parengti nacionalinių gairių dėl jų 
kiekio. Rengiantis naujoms ligoms bus nustatyta tvarka gairėms skubiai rengti remiantis bendru sutarimu ES 
lygmeniu, atsižvelgiant į PSO (IHR), nors kai kuriais atvejais gali reikėti jas derinti prie nacionalinių sąlygų. 

Valstybės narės, Komisija ir agentūros 
Izoliavimo procedūrų kontrolinis sąrašas: ar tenkinami šie minimalūs reikalavimai? 

 Parengtos ir su teisine sistema suderintos nacionalinės gairės. 
 Turima nacionalinių izoliavimui (karantinavimui) reikalingų išteklių duomenų. 

Sąveikumas 
Veikla Bendrijoje: 

 rengiamos bendros gairės dėl izoliavimo procedūrų; 
 keičiantis gairėmis ir jas rengiant remiamasi konkrečių projektų patirtimi. 
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5.6 Su cheminiais veiksniais susijusių įvykių ypatumai 
Atsitikus su cheminiais veiksniais susijusiems įvykiams, atsiranda konkrečių poreikių: nustatyti veiksnį tiriant 
jo poveikį patyrusius asmenis, atlikti pacientų sanitarinį švarinimą, naudoti asmenines apsaugos priemones, 
konsultuotis su apsinuodijimų centrų ir kitų susijusių įstaigų ekspertais ir apsaugoti sveikatos priežiūros 
įstaigas nuo užteršimo nuodingųjų medžiagų debesimi bei antrinio užteršimo per nukentėjusiuosius 
(pacientus) (žr. 5.3 skirsnį „Ligoninių parengtis: ligoninių saugumo aspektai“). Taip pat reikėtų skirti dėmesio 
aplinkos ir maisto taršai, už kurią atsako kiti sektoriai (taip pat žr. 6 skirsnį „Sektorių bendradarbiavimas“). 

 

5.6.1 Veiksnio nustatymas tiriant jo poveikį patyrusius asmenis 

Norimas rezultatas 
Gali reikėti nustatyti, ar asmuo patyrė tam tikro veiksnio poveikį ir ar reikia atlikti jo sanitarinį švarinimą arba 
kitus veiksmus. Valstybės narės numatys, kokia tvarka reikės nuspręsti, ar reikia nustatyti (atpažinti) veiksnį 
tiriant jo poveikį patyrusius asmenis ir kokių veiksmų būtina imtis. Valstybėms narėms dalijantis informacija 
apie taikomus kriterijus ir veiksnių nustatymo (atpažinimo) procedūras, padaugėtų galimybių valstybėms 
dalytis ištekliais, reikalingais veiksniui nustatyti tiriant jo poveikį patyrusius asmenis. 

 

Valstybės narės, Komisija ir agentūros 
Veiksnio nustatymo tiriant jo poveikį patyrusius asmenis kontrolinis sąrašas: 

 Ar tenkinami šie minimalūs reikalavimai? 
 Nacionaliniuose planuose nustatytos gairės ir procedūros veiksniui nustatyti tiriant jo poveikį patyrusius 

asmenis iki hospitalizavimo ir ligoninėje. 
 Nacionaliniuose planuose nustatytos gairės ir procedūros veiksniui nustatyti tikrinant greitosios medicinos 

pagalbos ir ligoninių darbuotojus, greitosios pagalbos automobilius ir sveikatos priežiūros įstaigų patalpas. 
 Nustatytos labai įvairių rūšių grėsmei (pvz., ChBRB veiksniams) skirtos procedūros. 
 Punktualumas ir kiti parengties aspektai tikrinami reguliariai rengiant pratybas. 
 Informacija apie gebėjimus nustatyti grėsmės veiksnius apibendrinama nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu. 

 Kokios yra kompetentingos institucijos (sistemos)? 
 Ar atsitikus įvykiui sprendžiami ir kiti, ne tik visuomenės sveikatos, klausimai, pvz., įtraukiamos gelbėjimo 

pajėgos (taip pat ugniagesių komandos) ir policijos įkalčių rinkimo grupės? 

Sąveikumas 
Veikla Bendrijoje: 

 valstybės narės tarpusavyje keičiasi gairėmis bei veiksnių nustatymo metodais ir nustato geriausios praktikos 
pavyzdžius; 

 keičiamasi veiksnių nustatymo metodų patvirtinimo duomenimis; 
 vertinamos galimybės valstybėms dalytis ištekliais; 
 aiškiai nustatytas atitinkamos ES agentūros vaidmuo vertinant šį procesą; 
 atitinkamoms ES agentūroms reikia teikti informaciją, kad būtų galima koordinuoti veiklą. 

 

5.6.2 Pacientų sanitarinis švarinimas 

Norimas rezultatas 
Prieš priimant kenksmingo veiksnio poveikį patyrusius asmenis į sveikatos priežiūros įstaigą, siekiant 
užtikrinti pacientų ir priežiūros darbuotojų saugumą, gali reikėti atlikti tų asmenų sanitarinį švarinimą. 
Valstybės narės numatys, kokia tvarka bus nustatomas poreikis atlikti sanitarinį švarinimą ir gebėjimai imtis 
reikiamų veiksmų, o valstybėms narėms dalijantis informacija apie taikomus kriterijus ir sanitarinio 
švarinimo procedūras padaugėtų galimybių valstybėms dalytis sanitariniam švarinimui reikiamais ištekliais. 
Reikėtų glaudžiai bendradarbiauti su sektoriais, kurie atsako už taršos šalinimą iš aplinkos. 

Valstybės narės, Komisija ir agentūros 
Pacientų sanitarinio švarinimo kontrolinis sąrašas: 

 Ar tenkinami šie minimalūs reikalavimai? 
 Nacionaliniuose planuose nustatytos gairės ir procedūros: 
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o kenksmingo veiksnio poveikį patyrusių asmenų sanitariniam švarinimui atlikti iki hospitalizavimo ir 
ligoninėje; 

o greitosios medicinos pagalbos ir ligoninių darbuotojų, greitosios pagalbos automobilių ir sveikatos 
priežiūros įstaigų patalpų sanitariniam švarinimui atlikti. 

 Nustatytos labai įvairių rūšių grėsmei (pvz., ChBRB veiksniams) skirtos procedūros. 
 Punktualumas ir kiti parengties aspektai tikrinami reguliariai rengiant pratybas. 
 Informacija apie gebėjimus atlikti sanitarinį švarinimą apibendrinama nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu. 

 Kurios kompetentingos institucijos (sistemos) yra atsakingos ir kaip užtikrinamas bendradarbiavimas? 
 Ar atsitikus įvykiui sprendžiami ir kiti, ne tik visuomenės sveikatos, klausimai, pvz., įtraukiamos mėginių 
ėmimo grupės ir kiti dalyviai? 

Sąveikumas 
Veikla Bendrijoje: 

 valstybės narės tarpusavyje keičiasi gairėmis bei sanitarinio švarinimo metodais ir nustato geriausios praktikos 
pavyzdžius; 

 keičiamasi sanitarinio švarinimo metodų patvirtinimo duomenimis; 
 vertinamos galimybės valstybėms dalytis ištekliais; 
 aiškiai nustatomi atitinkamų ES agentūrų, kaip šiame procese dalyvaujančių patarėjų ir vertintojų, vaidmenys. 

 
5.6.3 Asmeninės apsaugos priemonės (AAP) 
 

Norimas rezultatas 
Atsitikus įvykiams, ypač susijusiems su cheminiais (arba biologiniais, radiologiniais, branduoliniais) 
veiksniais, tiesioginiai reagavimo veiksmų dalyviai ir sveikatos priežiūros darbuotojai turi saugotis, kad 
nepatirtų tų veiksnių poveikio. Apsaugos priemonių gali reikėti imtis įvykio vietoje, pervežant pacientą į 
sveikatos priežiūros įstaigą arba sveikatos priežiūros įstaigoje iki tinkamo paciento sanitarinio švarinimo. 
Valstybės narės nustatys darbuotojų apsaugos procedūras. Valstybėms narėms dalijantis informacija apie 
įrangą ir naudojimosi ja kriterijus, padaugės galimybių valstybėms dalytis ištekliais. 

Valstybės narės, Komisija ir agentūros 
AAP kontrolinis sąrašas: 

 Ar tenkinami šie minimalūs reikalavimai? 
 Nacionaliniuose planuose nustatytos gairės dėl asmeninių apsaugos priemonių. 
 Nacionaliniuose planuose nustatytos greitosios medicinos pagalbos ir ligoninių darbuotojų naudojimosi 

asmeninėmis apsaugos priemonėmis gairės ir tvarka. 
 Nustatytos labai įvairių rūšių grėsmei (pvz., ChBRB veiksniams) skirtos procedūros. 
 Punktualumas ir kiti parengties aspektai tikrinami reguliariai rengiant pratybas. 
 Informacija apie turimas asmenines apsaugos priemones ir susijusius pajėgumus apibendrinama nacionaliniu 

arba regioniniu lygmeniu. 
 Kokios yra kompetentingos institucijos (sistemos)? 
 Ar atsitikus įvykiui sprendžiami ir kiti, ne tik visuomenės sveikatos, klausimai, pvz., įtraukiama policija, 

gelbėjimo pajėgos ir kt.? 

Sąveikumas 
Veikla Bendrijoje: 

 valstybės narės tarpusavyje keičiasi gairėmis dėl asmeninėms apsaugos priemonėms taikomų standartų bei jų 
patvirtinimo duomenų ir nustato geriausios praktikos pavyzdžius; 

 vertinamos galimybės valstybėms dalytis ištekliais; 
 aiškiai nustatomi atitinkamų ES institucijų, kaip šiame procese dalyvaujančių patarėjų ir vertintojų, vaidmenys; 
 tvarkomos atliekos (pirštinės, kaukės ir kt.). 

 

5.6.4 Apsinuodijimų centrų ir kitų susijusių įstaigų teikiamos mokslinės (įrodymais 
pagrįstos) rekomendacijos 

Norimas rezultatas 
Naudojantis apsinuodijimų (informacijos) centrų ir kitų susijusių įstaigų kompetencija stiprinami gebėjimai 
tinkamai reaguoti atsitikus cheminėms avarijoms ir gydyti nukentėjusiuosius. Apsinuodijimų centrų 
kompetencija gali būti naudinga tiesioginiams reagavimo veiksmų dalyviams ir kitiems ekstremaliųjų 
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situacijų valdymo padaliniams, ligoninių intensyviosios slaugos skyriams ir kt. ir jie gali padėti gauti 
papildomų priešnuodžių. 

Valstybės narės, Komisija ir agentūros 
 Nustatomos ekspertų organizacijos, galinčios teikti mokslines (įrodymais pagrįstas) konsultacijas: 

 ES agentūros; 
 apsinuodijimų centrai; 
 Tarptautinė cheminės saugos programa (IPCS) ir bendradarbiavimo pagal ją atstovai, institucijos ir (arba) 

stebėsenos mechanizmai; 
 Europos chemijos pramonės taryba (CEFIC); 
 specialiųjų žinių apie chemines medžiagas turintys universitetai, nacionalinės ir tarptautinės agentūros; 
 civilinės saugos sistemos. 

 Apsinuodijimų centrų kontrolinis sąrašas: ar tenkinami šie minimalūs reikalavimai? 
 Planuose numatyta remtis apsinuodijimų centrų kompetencija tiek reagavimo (krizės) etape, tiek vertinant 

riziką planavimo etape. 
 Apsinuodijimų centrai keičiasi informacija su sveikatai pavojingo įvykio valdytoju ir visuomenės sveikatos 

apsaugos sektoriumi. 
 Siekiant nustatyti ir stebėti grėsmę sveikatai, apsinuodijimų centrai geba rinkti simptomų kompleksų 

duomenis ir bendradarbiauti su atitinkamomis visuomenės sveikatos apsaugos sektoriaus sistemomis. 

Sąveikumas 
Veikla Bendrijoje: 

 planavimo procesas, per kurį nustatomos valstybių narių galimybės susitarti ir sąlygos dėl dalijimosi ištekliais, 
žiniomis ir darbuotojais; 

 valstybės narės, siekdamos rengti konkretiems veiksniams skirtas procedūras ir gaires, kuria bendradarbiavimo 
tinklus. 

 
 

5.7 Su radiologiniais ar branduoliniais veiksniais susijusių įvykių 
ypatumai 

Atsitikus su radiologiniais ar branduoliniais veiksniais susijusiam įvykiui, atsiranda konkrečių poreikių: 
konsultuotis su ekspertais, naudotis radiologinių ar branduolinių veiksnių nustatymo (atpažinimo) įranga, 
deaktyvuoti pacientus, naudotis asmeninėmis apsaugos priemonėmis, radiacinės ligos gydymo žiniomis ir 
gebėjimais. Svarbu glaudžiai bendradarbiauti su kitais sektoriais. Taip pat reikėtų skirti dėmesio aplinkos ir 
maisto taršai, už kurią atsako kiti sektoriai (taip pat žr. 6 skirsnį „Sektorių bendradarbiavimas“), ir ligoninių 
saugumo aspektams (žr. 5.3 skirsnį „Ligoninių parengtis“). 
 

5.7.1 Veiksnio nustatymas tiriant jo poveikį patyrusius asmenis 

Norimas rezultatas 
Gali reikėti nustatyti, ar asmuo patyrė tam tikro veiksnio poveikį ir ar būtina jį deaktyvuoti. Valstybės narės 
numatys, kokia tvarka reikės nuspręsti, ar reikia nustatyti (atpažinti) veiksnį tiriant jo poveikį patyrusius 
asmenis, ir kokių veiksmų būtina imtis. Valstybėms narėms dalijantis informacija apie taikomus kriterijus ir 
veiksnių nustatymo (atpažinimo) procedūras, padaugėtų galimybių valstybėms dalytis ištekliais, reikalingais 
veiksniui nustatyti tiriant jo poveikį patyrusius asmenis. 

  

Valstybės narės, Komisija ir agentūros 
Veiksnio nustatymo tiriant jo poveikį patyrusius asmenis kontrolinis sąrašas: 

 Ar tenkinami šie minimalūs reikalavimai? 
 Nacionaliniuose planuose nustatytos gairės ir procedūros veiksniui nustatyti: 

o tiriant jo poveikį patyrusius asmenis iki hospitalizavimo ir ligoninėje; 
o tikrinant greitosios medicinos pagalbos ir ligoninės darbuotojus, greitosios pagalbos automobilius ir 

sveikatos priežiūros įstaigų patalpas. 
 

 Patvirtinami pasirinkti veiksnių nustatymo metodai. 
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 Nustatomos labai įvairių rūšių grėsmei (pvz., ChBRB veiksniams) skirtos procedūros. 
 Punktualumas ir kiti parengties aspektai tikrinami reguliariai rengiant pratybas. 
 Informacija apie gebėjimus nustatyti grėsmės veiksnius apibendrinama nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu. 

 Kokios yra kompetentingos institucijos (sistemos)? 
 Ar atsitikus įvykiui sprendžiami ir kiti, ne tik visuomenės sveikatos, klausimai, pvz., įtraukiamos gelbėjimo 

pajėgos (taip pat ugniagesių komandos) ir policijos įkalčių rinkimo grupės? 

Sąveikumas 
Veikla Bendrijoje: 

 valstybės narės tarpusavyje keičiasi gairėmis bei veiksnių nustatymo metodais ir nustato geriausios praktikos 
pavyzdžius; 

 keičiamasi veiksnių nustatymo metodų patvirtinimo duomenimis; 
 vertinamos galimybės valstybėms dalytis ištekliais; 
 aiškiai nustatyti atitinkamų ES agentūrų vaidmenys vertinant šį procesą; 
 atitinkamoms ES institucijoms reikia teikti informaciją, kad būtų galima koordinuoti veiklą. 

 
 
5.7.2 Pacientų deaktyvavimas 
 

Norimas rezultatas 
Prieš priimant kenksmingo veiksnio poveikį patyrusius asmenis į sveikatos priežiūros įstaigą, siekiant 
užtikrinti pacientų ir priežiūros darbuotojų saugumą, gali reikėti tuos asmenis deaktyvuoti. Valstybės narės 
numatys, kokia tvarka bus nustatomas poreikis atlikti deaktyvavimą ir gebėjimai imtis reikiamų veiksmų, o 
valstybėms narėms dalijantis informacija apie taikomus kriterijus ir sanitarinio švarinimo procedūras 
padaugėtų galimybių valstybėms dalytis sanitariniam švarinimui reikiamais ištekliais. 

Valstybės narės, Komisija ir agentūros 
Pacientų deaktyvavimo kontrolinis sąrašas: 

 Ar tenkinami šie minimalūs reikalavimai? 
 Nacionaliniuose planuose nustatytos gairės ir procedūros poveikį patyrusiems asmenims deaktyvuoti iki 

hospitalizavimo ir ligoninėje. 
 Nacionaliniuose planuose nustatytos gairės ir procedūros greitosios medicinos pagalbos ir ligoninių 

darbuotojams, greitosios pagalbos automobiliams ir sveikatos priežiūros įstaigų patalpoms deaktyvuoti. 
 Nustatomos labai įvairių rūšių grėsmei (pvz., ChBRB veiksniams) skirtos procedūros. 
 Punktualumas ir kiti parengties aspektai tikrinami reguliariai rengiant pratybas. 
 Informacija apie deaktyvavimo gebėjimus apibendrinama nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu. 

 Kokios yra kompetentingos institucijos (sistemos)? 
 Ar atsitikus įvykiui sprendžiami ir kiti, ne tik visuomenės sveikatos, klausimai, pvz., įtraukiamos mėginių 
ėmimo grupės ir kiti dalyviai? 

Sąveikumas 
Veikla Bendrijoje: 

 valstybės narės tarpusavyje keičiasi gairėmis bei deaktyvavimo metodais ir nustato geriausios praktikos 
pavyzdžius; 

 keičiamasi deaktyvavimo metodų patvirtinimo duomenimis; 
 vertinamos galimybės valstybėms dalytis ištekliais; 
 aiškiai nustatomi atitinkamų ES institucijų, kaip šiame procese dalyvaujančių patarėjų ir vertintojų, vaidmenys. 

 
5.7.3 Asmeninės apsaugos priemonės (AAP) 
 

Norimas rezultatas 
Atsitikus įvykiams, ypač susijusiems su cheminiais (taip pat radiologiniais ir branduoliniais) veiksniais, 
tiesioginiai reagavimo veiksmų dalyviai ir sveikatos priežiūros darbuotojai turi saugotis, kad nepatirtų tų 
veiksnių poveikio. Apsaugos priemonių gali reikėti imtis įvykio vietoje, pervežant pacientą į sveikatos 
priežiūros įstaigą arba sveikatos priežiūros įstaigoje iki tinkamo paciento deaktyvavimo. Valstybės narės 
nustatys darbuotojų apsaugos procedūras. Valstybėms narėms dalijantis informacija apie įrangą ir 
naudojimosi ja kriterijus, padaugėtų galimybių valstybėms dalytis ištekliais. 
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Valstybės narės, Komisija ir agentūros 
Kontrolinis sąrašas: 

 Ar tenkinami šie minimalūs reikalavimai? 
 Nacionaliniuose planuose nustatytos gairės dėl asmeninių apsaugos priemonių. 
 Nacionaliniuose planuose nustatytos greitosios medicinos pagalbos ir ligoninių darbuotojų naudojimosi 

asmeninėmis apsaugos priemonėmis gairės ir tvarka. 
 Nustatomos labai įvairių rūšių grėsmei (pvz., ChBRB veiksniams) skirtos procedūros. 
 Punktualumas ir kiti parengties aspektai tikrinami reguliariai rengiant pratybas. 
 Informacija apie turimas asmenines apsaugos priemones ir susijusius pajėgumus apibendrinama nacionaliniu 

arba regioniniu lygmeniu. 
 Kokios yra kompetentingos institucijos (sistemos)? 
 Ar atsitikus įvykiui sprendžiami ir kiti, ne tik visuomenės sveikatos, klausimai, pvz., įtraukiama policija, 

gelbėjimo pajėgos ir kt. ? 

Sąveikumas 
Veikla Bendrijoje: 

 valstybės narės tarpusavyje keičiasi gairėmis dėl asmeninėms apsaugos priemonėms taikomų standartų bei jų 
patvirtinimo duomenų ir nustato geriausios praktikos pavyzdžius; 

 vertinamos galimybės valstybėms dalytis ištekliais; 
 aiškiai nustatomi atitinkamų ES institucijų, kaip šiame procese dalyvaujančių patarėjų ir vertintojų, vaidmenys; 
 tvarkomos atliekos (pirštinės, kaukės ir kt.). 

 

5.7.4 Radiacinė liga 

Didelį jonizuojančiosios spinduliuotės poveikį patyrę asmenys gali susirgti radiacine liga, kuri yra retas 
sveikatos sutrikimas. Dėl šių asmenų gydymo ir apsaugos nuo galimų infekcijų reikia konsultuotis su 
ekspertais. 

Valstybės narės, Komisija ir agentūros 
Pacientų izoliavimo kontrolinis sąrašas: ar tenkinami šie minimalūs reikalavimai? 

 Nacionaliniuose planuose numatyta galimybė naudotis specialiosiomis žiniomis apie radiacinės ligos gydymą. 
 Nacionaliniuose planuose yra pateikta gairių, kaip valdyti padėtį, kai yra daug sergančiųjų radiacine liga, 

atsižvelgiant į poreikį izoliuoti daug žmonių ir skirti jiems konkrečių vaistų (pvz., citokinų). 

Sąveikumas 
Veikla Bendrijoje: 

kuriami radiacinės ligos ekspertų tinklai. 
 

5.8 Su klimato kaita susijusių įvykių ypatumai 
Į ekstremalius klimato reiškinius reikėtų atsižvelgti atliekant rizikos ir pažeidžiamumo analizę pagal sveikatos 
apsaugos sektoriaus krizių valdymo parengties planus. Svarbu glaudžiai bendradarbiauti su kitais sektoriais ir 
subjektais. Sveikatos priežiūros darbuotojai turėtų būti šviečiami ir mokomi, kaip elgtis susidarius tokioms 
situacijoms. Kai pacientai gydomi ne ligoninėje, būtina nustatyti pacientų tapatybę ir teikti jiems reikiamą 
pagalbą, taip pat būtina pasirengti teikti medicinos pagalbą kitų pažeidžiamų grupių asmenims. Planuojant 
parengtį būtina įsitikinti, kad ligoninių pastatai atlaikys ekstremalius klimato reiškinius, ir kaupti būtiniausių 
išteklių atsargas, nes ekstremalūs klimato reiškiniai gali sutrikdyti ypatingos svarbos infrastruktūros veikimą. 
Tuo atveju, jeigu būtų daug žuvusiųjų, būtina gebėti tinkamai prižiūrėti palaikus, prireikus turėtų būti 
padidinti morgų pajėgumai, tam naudojant šaldomąsias kameras ar kitais būdais, taip pat reikėtų apsvarstyti 
galimybę glaudžiai bendradarbiauti su kitais sektoriais. Turi būti parengti ligoninių ir kitų medicinos įstaigų 
evakuacijos planai. 
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6 Sektorių bendradarbiavimas 
Šiame skyriuje trumpai aprašyta, kokie parengties ekstremaliosioms situacijoms ir intervencijų planavimo 
procesai kiekvienoje valstybėje narėje turėtų vykti, kad būtų reaguota į didelio masto pavojingus visuomenės 
sveikatai įvykius. Bendradarbiaujant sektoriams svarbu naudotis jau taikomais modeliais, vengti lygiagrečių 
struktūrų ir nekartoti tų pačių veiksmų. 

Šiame skyriuje taip pat aptarti veiksmų derinimo su kitų sričių (sektorių) dalyviais procesai: 

• sprendžiant sveikatai pavojingų įvykių valdymo klausimus reikėtų aprėpti ne tik sveikatos, bet ir kitas 
sritis, kad atitinkamų sričių dalyviai galėtų teikti pagalbą visuomenės sveikatos srityje dirbantiems 
partneriams; 

• visuomenės sveikatos apsaugos sektoriuje dirbantys partneriai turėtų būti pasirengę spręsti grėsmės 
mažinimo klausimus, kuriuos paprastai sprendžia kiti padaliniai. 

Tinkamai planuojant parengtį turi būti pateikta (visuomenės) sveikatos rekomendacijų, kaip elgtis, kad 
atsitikus didelio masto visuomenės sveikatai pavojingam įvykiui nesutriktų pagrindinės visuomenės funkcijos 
ir būtų galima atkurti normalią padėtį. 

Itin svarbi sritis yra teisėsaugos ir sveikatos sektorių ryšys, atskirame skirsnyje aptartas saugumo ir sveikatos 
sektorių veiksmų derinimas. 

5 priede pateiktas sutrumpintas 2009 m. Europos bendrijos krizių valdymo pajėgumų aprašas. Iš jo galima 
spręsti, kaip sudėtingai šis klausimas sprendžiamas Europos Komisijoje ir koks svarbus sektorių 
bendradarbiavimas. 

6.1. Parengties ekstremaliosioms situacijoms ir intervencijų planavimas 
Norimas rezultatas 
Nacionaliniuose parengties ekstremaliosioms situacijoms ir intervencijų planuose bus aiškiai nustatyta, kokia 
tvarka ir pagal kokius kriterijus, esant konkrečios rūšies grėsmei sveikatai, bus nedelsiant nustatomos 
saugomos (užtvertos) zonos. Šių zonų paskirtis: i) neleisti grėsmei toliau plisti; ii) sudaryti sąlygas 
specialistams teikti pagalbą nukentėjusiesiems; iii) apsaugoti gelbėtojus; iv) tinkamomis priemonėmis 
apsaugoti vietos gyventojus; vi) tinkamai kontroliuoti poveikį aplinkai; vii) sudaryti sąlygas dalyvauti 
teisėsaugos tarnyboms; viii) riboti žiniasklaidos dalyvavimą. 

SVP bus aiškiai nustatyta, kuriems darbuotojams ir kokiomis sąlygomis bus leidžiama patekti į konkrečias 
zonas. Visi gelbėtojai bus mokyti ir susipažinę su šia tvarka. Bus sukurta speciali sistema gelbėtojams lengvai 
atpažinti (uniformos, sutartinių spalvų šalmai, striukės). Bus nustatyta ryšių su kitais taršos šalinimo veiksmų 
dalyviais tvarka. 

Valstybės narės 
Nacionaliniuose parengties ekstremaliosioms situacijoms ir intervencijų planuose turi būti šios nuostatos: 

 aiškiai paskirstytos įvairių sričių (sektorių) gelbėtojų užduotys (medicinos pagalba; žmonių sanitarinis 
švarinimas ir užterštos aplinkos valymas; atliekų tvarkymas; užterštų atliekų šalinimo veiksmai); 

 parengtos aiškios SVP specialios paskirties zonoms (užtvaros, leidimai gelbėtojams patekti į šias zonas) ir 
punktams (operacinio vadovavimo postas, taršos šalinimo padaliniai, lauko ligoninė, tiesioginio krizės valdymo 
centras, ryšių ir logistinės paramos skyriai) nustatyti; civiliai gyventojai ir žiniasklaidos atstovai į šias zonas 
neįleidžiami; abiejų rūšių zonose prireikus gali būti taikomos teisėsaugos ir aplinkos apsaugos priemonės; 

 nustatytos aiškios įvairių sričių (sektorių) gelbėtojų bendradarbiavimo SVP (visiems suprantami sutartiniai 
ženklai ir kalba, patvirtinta vadovavimo tvarka, koordinavimas, bendros arba suderintos ryšių sistemos); 

 sveikatos priežiūros įstaigų parengties ekstremaliosioms situacijoms planai turi būti pradedami įgyvendinti 
laikantis nacionalinės teisės aktuose nustatytų kriterijų ir ribų; 

 nustatytos išteklių skirstymo masto didinimo arba mažinimo SVP; 
 suteikti aiškūs įgaliojimai rekvizuoti turtą (žemės sklypus, transporto priemones, laboratorijas, ligonines, vaistus) 

ir aiškiai nustatytos teisinės ir finansinės rekvizavimo pasekmės; 
 įgyvendinamos IHR (2005 m.) ir nacionaliniai IHR pagrindiniai centrai vykdo savo užduotį palaikyti ryšius su 

PSO; 
 EWRS ryšių punktas vykdo savo užduotį palaikyti ryšius su Komisija. 
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Agentūros 
 Mokslinės konsultacijos ir grėsmės vertinimas. 

 

Europos Komisija 
Įvykių, kurie turėtų pasekmių visuomenės sveikatai, valdymo kontrolinis sąrašas: 

 parengtas reagavimo ir (arba) gelbėjimo veiksmams valdyti skiriamų papildomų išteklių (darbuotojų ir 
reikmenų) sąrašas (aprašas); 

 nustatytos SVP pajėgumams didinti ir didžiausiems pajėgumams skubiai sutelkti; 
 nustatyta valstybių narių savitarpio pagalbos koordinavimo tvarka. 

 

Sąveikumas 
Siekiant palengvinti veiksmus Bendrijoje, palaikomi veiklos ryšiai: 

 sudaromi tarpvalstybinio koordinavimo susitarimai ir rengiamos pratybos įvairių sričių (sektorių) dalyviams; 
 rengiami praktiniai seminarai planuotojams. 

6.2 Įvairių sričių (sektorių) veiksmų derinimas 
Norimas rezultatas 
Planuojant parengtį reikia aiškiai nustatyti visus sektorius ir suinteresuotuosius subjektus, dalyvaujančius 
valdant didelio masto grėsmę sveikatai. 

Bus sudaryti visiems politiniams lygmenims priklausančių susijusių suinteresuotųjų subjektų 
bendradarbiavimo susitarimai, parengtos darbo tvarkos taisyklės arba kiti nuostatai, nustatyta ir atnaujinama 
veiksmų derinimo tvarka ir darbuotojai bus mokami šios tvarkos laikytis. 

Komisijos generalinių direktoratų ir agentūrų atsakomybė turėtų būti aiškiai nustatyta. Komisijoje ir kai 
kuriose valstybėse narėse sveikatos priežiūros iki hospitalizavimo klausimus sprendžia civilinės saugos 
padaliniai. 

Atvykimo į šalį vietas prižiūrinčios nacionalinės institucijos turės pakankamai atsekamumo priemonių ir 
(arba) bus sudariusios reikiamus susitarimus ir, naudodamosi galiojančia teisine sistema, galės iš oro 
transporto bendrovių, kurių skrydžiams oro uostuose skiriami reguliarūs laiko tarpsniai, taip pat iš kelionių 
agentūrų, kelionių organizatorių ir kruizinių laivų bendrovių gauti informaciją apie keleivius. 

Nacionaliniuose planuose bus numatyta teikti keliautojams bendrą informaciją prieš kelionę ir kelionėje (t. y. 
plakatai ir brošiūros atvykimo vietoje, informacija apie tikrinamą keleivio bagažą ir kt.) ir ši informacija bus 
perduodama oro transporto bendrovėms, kelionių agentūroms, kelionių organizatoriams ir kruizinių laivų 
bendrovėms (keleiviams informacija bus teikiama perkant bilietus). 

Valstybės narės 
 

Nustatomas ir įgyvendinamas įvairių, ne tik sveikatos srities, sektorių veiksmų derinimas: 
 gelbėjimo veiklos sritys: ugniagesių komandos, civilinė sauga, policija, nelaimių aukų atpažinimas (NAA); 
 transporto sektorius, patarimai keliautojams ir atvykimo vietose taikomos priemonės: 

 keleivių atsekimo SVP ir teisinė sistema: 
o atvykimo vietos institucijoms; 
o transporto bendrovėms; 

 keleivių informavimo atvykimo vietose SVP; 
 veikiantis tinklas, kuriame tinkamu laiku perduodama informacija reikiamiems dalyviams; 
 sudarytas vietos, regioninių, nacionalinių ir tarptautinių kontaktinių centrų sąrašas; 
 patarimai keliautojams ir atvykimo vietose taikomos priemonės yra įtraukti į reagavimo masto didinimo 

procesą pagal nacionalinius krizių planus; 
 galima gauti visuomenės sveikatos (nacionalinio, tarptautinio lygmens) ekspertų mokslinių konsultacijų ir 

naudotis nacionalinių visuomenės sveikatos apsaugos institucijų parama; 
 užtikrinama atitiktis teisės aktams dėl atvykimo vietų (2005 m. IHR ir kt.) ir duomenų apsaugos. 
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Agentūros 
 
 

 Nustatoma, kurios kitų, ne tik sveikatos apsaugos, sektorių ES agentūros turėtų dalyvauti. 
 Bendradarbiaujama su Bendrijos masto tinklu. 
 Valstybėms narėms paprašius, nustatytąja tvarka padedama atsekti keleivius. 
 Nustatyta teisinė sistema, reglamentuojanti reikiamų duomenų perdavimą atitinkamiems dalyviams pagal 

keleivių atsekimo procedūras. 
 Taikoma saugi priemonė ir SVP duomenims perduoti pagal keleivių atsekimo procedūras. 
 Sudarytas vietos, regioninių, nacionalinių ir tarptautinių kontaktinių centrų sąrašas. 
 Teikiamos mokslinės konsultacijos dėl pavojingųjų medžiagų pervežimo ir (arba) vertinama susijusi rizika. 
 Padedama nustatyti konkrečiai užduočiai atlikti tinkamiausią ES laboratoriją. 
 Kuriami ES laboratorijų tinklai. 

Europos Komisija 
Veiksmams Bendrijoje palengvinti palaikomi veiklos ryšiai: 

 valstybėms narėms padedama taikyti atsekamumo priemones; 
 nustatyta bendradarbiavimo su valstybių narių kelionių srities nacionalinėmis institucijomis ir suinteresuotaisiais 

subjektais tvarka; 
 Europoje sukurta teisinė sistema, reglamentuojanti reikiamų duomenų perdavimą atitinkamiems dalyviams pagal 

keleivių atsekimo procedūras; 
 atliekant keleivių atsekimo didelio masto procedūras taikoma saugi veiksmų koordinavimo priemonė; 
 sudarytas vietos, regioninių, nacionalinių ir tarptautinių kontaktinių centrų sąrašas; 
 koordinuojamos atvykimo vietose įgyvendinamos priemonės; 
 bendradarbiaujama su už ryšius atsakingų institucijų tinklu. 

Sąveikumas 
 Nustatyta Komisijos tarnybų ir valstybių narių kompetentingų nacionalinių institucijų bendradarbiavimo tvarka. 
 Europoje sukurta teisinė sistema, reglamentuojanti reikiamų duomenų perdavimą atitinkamiems dalyviams pagal 

keleivių atsekimo procedūras. 
 ES masto sistemoje palaikomas sveikatos sektoriaus institucijų dialogas su privačiomis kelionių sektoriaus 

bendrovėmis (oro uostais, oro transporto bendrovėmis, kelionių agentūromis, kitais suinteresuotaisiais subjektais 
ir susijusių paslaugų teikėjais). 

 Įgyvendinamos IHR (2005 m.). 
 Atitinkamos Europos institucijos (Europolas, sveikatos, transporto, teisingumo ir ekonomikos sektorių 

institucijos) bendradarbiauja tarpusavyje. 
 Vyksta tarptautinio lygmens diskusijos, kuriose taip pat dalyvauja IATA ir PSO. 

 
 

6.3 Saugumo ir sveikatos sektorių veiksmų derinimas 
Norimas rezultatas 
Valstybės narės, siekdamos užtikrinti visuomenės sveikatos priemonių įgyvendinimą, nustatys nacionalinių 
sveikatos apsaugos, teisėsaugos ir civilinės saugos institucijų veiksmų koordinavimo ir ryšių mechanizmus. 
Kiekviena kompetentinga institucija, palaikydama ryšius su Komisija, teiks naujausią informaciją 
atitinkamoms kitų valstybių institucijoms. 

Valstybės narės savo planuose numatys atlikti epidemiologinius ir teisėsaugos tyrimus. 

Komisija, ECDC ir Europolas rems šią bendradarbiavimo iniciatyvą, nes teisėsaugos ir civilinės saugos 
institucijos dalyvaus įgyvendinant daugelį reagavimo priemonių. Nacionaliniu lygmeniu šios pastangos bus 
remiamos pagal vadovavimo ir kontrolės, o ES lygmeniu – pagal ryšių ir kontrolės struktūras. Daugiau apie 
tai skaitykite 2009 m. birželio 17 d. Komisijos tarnybų darbiniame dokumente SEC(2009) 874. 

(http://s-sanco-europa/health/ph_threats/com/preparedness/prephome/cbrn_en.htm) 

Valstybės narės 
Įvykiams, kurie turėtų pasekmių visuomenės sveikatai, skirtas kontrolinis sąrašas: 

 Dar iki įvykio nustatoma preliminari praktika, kriterijai ir sąlygos, reikalingi teisėsaugos ir visuomenės sveikatos 
apsaugos įstaigų ryšiams palaikyti: 
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 dar iki įvykių užmezgant bendrus darbo santykius; 
 vadovaujant bendriems tyrimams; 
 siekiant teisėsaugos ir visuomenės sveikatos tyrimų sąveikos. 

 Dar iki įvykio organizuojamas rizikos ir grėsmės vertinimas, keitimasis informacija ir bendradarbiavimas: 
 apibrėžiamos grėsmės ir rizikos sąvokos ir nustatomi grėsmės ir rizikos vertinimo principai; 
 visuomenės sveikatos apsaugos ir teisėsaugos institucijos palaiko ryšius rizikos ir grėsmės klausimais; 
 nustatomos keitimosi informacija kliūtys ir sprendimai; 
 palaikomi bendradarbiavimo santykiai ir vadovaujama bendriems tyrimams. 

 Darbuotojų saugumas ir valdymas: 
 darbdavių pareiga prižiūrėti darbuotojus ir padėti jiems, ribojant prieigą prie pavojingųjų medžiagų, ir 

užtikrinti, kad būtų imamasi sustiprintos pavojingųjų medžiagų ir informacinių išteklių apsaugos priemonių; 
 darbuotojų tikrinimas ir lankytojų kontrolė pavojingose zonose. 

 Patalpų (kuriose laikomos biologinės medžiagos) saugumas ir tvarkymas: 
 svarbu suprasti skirtingus visuomenės sveikatos apsaugos ir teisėsaugos institucijų požiūrius į visuomenei 

gresiančią riziką, galinčią kilti netinkamai naudojant biologines medžiagas, įprastai laikomas ir naudojamas 
visuomeninės, švietimo ir pramoninės paskirties patalpose; 

 svarbu turėti bendrų žinių apie pagrįstus saugumo lygius, kuriuos būtų galima stiprinti reaguojant į grėsmės 
dydžio pokyčius; 

 rengiamos saugumo didinimo siekiant apsisaugoti nuo konkrečių biologinių veiksnių bendros darbo 
programos. 

 Pervežimo operacijų saugumas, medžiagų kontrolė ir atskaitingumas: 
 mėginiai parengiami pervežti, kad būtų galima atlikti tolesnę jų analizę; 
 nustatomi pervežamų medžiagų apsaugos reikalavimai; 
 atskirai paskelbiami įvairūs biologinių medžiagų pervežimą reglamentuojantys tarptautinės teisės aktai; 
 pervežant pavojingąsias medžiagas dalyvaujantys darbuotojai mokomi; 
 pervežamos medžiagos sekamos ir saugomos, įsitikinama jų gavėjų teisėtumu ir užtikrinama, kad siunčiami 

pavyzdžiai būtų tinkamai priimami. 
 Bendras rizikos ir grėsmės vertinimas atsitikus įtarimą keliantiems įvykiams: 

 visuomenės sveikatos apsaugos institucijos nustato įvykius, apie kuriuos reikėtų pranešti teisėsaugos ir kitoms 
kompetentingoms institucijoms; 

 teisėsaugos ir kitos kompetentingos institucijos nustato įvykius, apie kuriuos reikėtų pranešti visuomenės 
sveikatos apsaugos institucijoms. 

 Asmeninės apsaugos priemonės (AAP): 
 pavojaus vertinimas ir aprūpinimas tinkamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis (AAP); 
 bendravimo ribojimas; 
 asmenų fizinės būklės ir įrangos būklės tikrinimas bei būklės blogėjimo nustatymas; 
 AAP rinkinių standartizacija (sąveikumas), kad nereikėtų įvairiai darbo praktikai taikyti skirtingų AAP 

standartų; 
 AAP šalinimas; 
 AAP teikiamos apsaugos tikrinimas ir darbuotojų patikinimas, kad šios priemonės yra veiksmingos; 
 kompetentingų (visuomenės sveikatos ir teisėsaugos) institucijų darbuotojų galimybės naudotis taršos 

šalinimo priemonėmis. 
 Teritorijų apsaugos ir pavojingų (saugių) zonų tyrimui atlikti nustatymas ir įgyvendinimas: 

 saugos zonų nustatymas; 
 reagavimo į įvykius veiksmų pagrindimas teisės aktais; 
 saugių tyrėjų darbo sistemų sukūrimas; 
 užtvertų zonų apsauga ir saugomos vietos bei visuomenės saugos užtikrinimas; 
 valdymas ir įgaliojimas imtis saugos ir kontrolės priemonių. 

 Laboratorijų darbo klausimai: įrodymų sekos priežiūra: 
 pavojų nustatymas ir klasifikavimas; 
 mėginių rinkimo kriminalistikos tikslams principai (kas ir kokius mėginius turi rinkti); 
 laboratorijų darbo metodai. 

 Laboratorijų darbo klausimai: paskyrimas, akreditacija, kokybės užtikrinimas ir diagnozės nustatymo bei 
patvirtinimo kriminalistikos tikslams reikalavimai: 
 diagnostikos, atitinkamo veiksnio išskyrimo ir patvirtinimo laboratorijų skirtingo vaidmens ir procesų 

supratimas; 
 tinkamų specializuotų ir etaloninių laboratorijų nustatymas; 
 naudojimasis laboratorijomis, kurios neturi įprastos akreditacijos teikti paslaugas kriminalistikos tarnyboms; 
 skirtingų procesų ir įrodymo lygių, reikalingų pateikiant klinikinį ligos įtarimą, gaunant klinikinį patvirtinimą 

ir pateikiant įtikinamą ligos įrodymą pagal įrodymų tinkamumo standartus, supratimas; 
 įrodymams tinkamų mėginių saugojimas; 
 pavojingų įrodymams naudotų atliekų šalinimas. 
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 Žiniasklaida ir ryšiai su visuomene: 
 visuomenės informavimas ir jos pasitikėjimo ir tikėjimo palaikymas užtikrinant ankstyvą pranešimą, 

skaidrumą ir visuomenės poreikių bei rizikos suvokimo supratimą; 
 panikos ir viešosios tvarkos trikdymo prevencija; 
 visuomenės patikinimas, budrumas ir sąmoningumas; 
 tinkamo visuomenės elgesio užtikrinimas siekiant, kad įvykio poveikis būtų kuo mažesnis; 
 užtikrinimas, kad visuomenė padėtų išvengti nusikaltimų ir nustatyti padarytus nusikaltimus; 
 galimybių kuo greičiau atkurti normalią padėtį sudarymas; 
 užtikrinimas, kad žiniasklaida naudotųsi savo teise ir vykdytų savo pareigą informuoti visuomenę. 

 Mokymas ir pratybos: 
 mokymo reguliarumas ir intensyvumas; 
 įvairiems valdymo lygmenims gali reikėti skirtingo mokymo; 
 užuot vykdžius mokymą vienoje agentūroje, rengiamas mokymas, į kurį įtraukiamos įvairios agentūros; 
 tiesiogiai veiksmuose dalyvaujantiems pareigūnams reikia praktinio mokymo; 
 būtina atsižvelgti į kartu dirbančių techninių darbuotojų ir specialistų poreikius. 

 

Europos Komisija 
 

 Turimos ES ir atitinkamos tarptautinės perspėjimo apie grėsmę ir medicininės informacijos rinkimo priemonės ir 
jų naudojimas: 
 užtikrinama, kad reikiami asmenys galėtų naudotis turimais viešais ir riboto naudojimo ES informaciniais 

ištekliais; 
 užtikrinama, kad šie asmenys gebėtų analizuoti iš tų šaltinių gautą informaciją atsižvelgdami į savo 

nacionalinius poreikius ir pažeidžiamumą; 
 siekiant užtikrinti, kad remiantis surinkta medicinine informacija būtų galima imtis veiksmų, turi veikti 

nacionalinės informacijos sklaidos ir perspėjimo apie grėsmę sistemos; 
 visuomenės sveikatos apsaugos sektorius turėtų oficialiai bendradarbiauti su teisėsaugos sektoriumi, kad būtų 

galima sutelkti skirtingus įvairių organizacijų analitinius gebėjimus ir taip surinkti kuo daugiau informacijos ir 
užtikrinti atliekamų analizių kokybę; 

 šioje bendradarbiavimo veikloje dalyvaujančios visuomenės sveikatos apsaugos agentūros turi užtikrinti, kad 
jų ryšių pareigūnai, saugiai tvarkydami neskelbtiną informaciją, laikytųsi sutartų saugumo priemonių, turėtų 
reikiamus oficialius patikimumo pažymėjimus ir teiktų kokybiškus rizikos vertinimus teisėsaugos 
institucijoms. 

 

6.4 Veiklos tęstinumo planavimas (VTP) 
Norimas rezultatas 
Siekiama užtikrinti, kad būtiniausių paslaugų teikimas nenutrūktų net ir susidarius didelio masto ekstremaliai 
sveikatai situacijai, kai netenkama apie 30 proc. darbuotojų. Kiekvienoje valstybėje narėje bus nustatytos 
svarbiausios sistemos sveikatos ir kituose sektoriuose. Patys paslaugų teikėjai turėtų planuoti ir pagal savo 
parengtus ekstremaliųjų situacijų planus bendradarbiauti su atitinkamomis institucijomis. 

 

Valstybės narės 
 

 Nustatytos visos būtiniausios paslaugos ir sistemos. 
 Parengtas veiklos tęstinumo planas (VTP) didelio masto visuomenės sveikatos krizių atvejams, jame nustatytas 

visuomenės sveikatos apsaugos institucijų ir įstaigų vaidmuo ir numatyti būtiniausi ištekliai. 
 

Agentūros 
 

 Nustatyta pagalbos valstybėms narėms, prašančioms padėti įgyvendinti VTP, tvarka. 
 Mokslinės konsultacijos dėl svarbiausių sistemų (paslaugų) ir susijusios rizikos vertinimas. 

 

Europos Komisija 
Veikla Bendrijoje: 
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 koordinuojamos reagavimo priemonės pagal VTP. 

 

Sąveikumas 
Veikla Bendrijoje: 

 susitariama dėl būtiniausių paslaugų teikimo įgyvendinant VTP; 
 tais atvejais, kai netenkama maždaug 30 proc. darbuotojų, stengiamasi kuo veiksmingiau valdyti būtiniausią 
įprastą veiklą. 

6.5 Mėginių pervežimas 
Norimas rezultatas 
Valstybės narės savo planuose nustatys pavojingų patogenų pervežimo savo teritorijoje ir, jei reikia, išvežimo 
į užsienį tvarką. Kompetentingos institucijos patvirtintos laboratorijos tarpusavyje susitars dėl tokių 
pervežimų tvarkos. Apie teisėtą mėginių pervežimą iš vienos paskirtos nacionalinės laboratorijos į kitą 
susidarius ekstremalioms visuomenės sveikatai situacijoms bus pranešama muitinės įstaigoms. 

Atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose bus nustatyta pacientų perkėlimo ir aplinkos mėginių pervežimo 
susidarius ekstremalioms visuomenės sveikatai situacijoms tvarka. Pavojingųjų medžiagų pervežimą 
reglamentuojantys Bendrijos ir nacionalinės teisės aktai bus reguliariai derinami prie mokslo ir technologijų 
pažangos, apie kurią praneš tarptautinės organizacijos. 

Bus priimti apsaugos priemones reglamentuojantys teisės aktai arba parengtos joms skirtos gairės. 

 

Valstybės narės, agentūros ir Europos Komisija 
Įvykiams, kurie turėtų pasekmių visuomenės sveikatai, skirtas kontrolinis sąrašas: 
 

 Transporto saugos priemonės (pagal tarptautinius standartus): 
 naudojamos civilinės saugos pajėgos arba akredituotos (įgaliotos) transporto bendrovės; 
 dalyvauja kvalifikuoti darbuotojai ir naudojama tinkama įranga; 
 parengti kontaktų sąrašai ir SVP konkrečių rūšių vežamoms medžiagoms. 

 Institucijų, laboratorijų ir transporto bendrovių susitarimai. 
 Teisės aktuose pateiktos susidarius ekstremaliosioms situacijoms taikytinos nuostatos dėl: 

 muitinės įstaigų; 
 transporto; 
 paskirtųjų laboratorijų. 

Sąveikumas 
Palaikomi veiklos ryšiai dėl transporto Bendrijoje: 

 nustatytas patikimas vežėjas, kuris tenkintų galimus su transportu susijusius poreikius; 
 vežėjas užtikrina siuntų pristatymą į paskirties vietą; 
 paskirties vietoje siuntos priimamos nustatytąja tvarka; 
 susitariama dėl bandymų, atlygio ir bet kokių konfidencialumo aspektų; 
 įgyvendinami atitinkami Bendrijos teisės aktai, reglamentuojantys pacientų perkėlimą ir aplinkos mėginių 

pervežimą susidarius ekstremalioms visuomenės sveikatai situacijoms; 
 pervežamos pavojingosios medžiagos; 
 nacionaliniu lygmeniu taikomi teisės aktai dėl apsaugos priemonių arba joms skirtos gairės; 
 įgyvendinami atitinkami nacionaliniai susitarimai (pvz., su IATA, PSO) dėl pacientų perkėlimo ir aplinkos 

mėginių pervežimo susidarius ekstremalioms visuomenės sveikatai situacijoms. 

 

6.6 Reagavimo priemonių etinės pasekmės 
Norimas rezultatas 
Etikos klausimai, kaip jau minėta, yra glaudžiai susiję su teisiniais klausimais ir sudaro sistemą, kuria būtina 
vadovautis vertinant priemonių (pvz., karantinavimo ir iš anksto nustatytų rizikos grupių atrankinio 
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skiepijimo) kultūrinį priimtinumą. Etikos klausimų kyla, kai turimų priemonių nepakanka visiems 
gyventojams ir reikiami ištekliai gali būti skiriami tik tam tikroms išrinktoms grupėms. 

Nacionaliniuose planuose bus nustatytos pagrindinės reagavimo į visuomenės sveikatos krizes etikos gairės. 
Nacionaliniuose planuose bus nustatytas tikrinimo procesas siekiant užtikrinti, kad ligos protrūkio metu 
priimamų politinių sprendimų etikos klausimai būtų sprendžiami taip, kad būtų pasiekta asmens teisių ir 
visuomenės teisių pusiausvyra. 

Valstybės narės, Komisija ir agentūros 
Reagavimo priemonių etinių pasekmių kontrolinis sąrašas: 

 Nacionaliniuose planuose sprendžiami: 
 etikos klausimai, susiję su ribotų išteklių, tokių kaip normuojami diagnostiniai laboratoriniai tyrimai, skiepai, 

antivirusiniai vaistai arba kiti vaistai ir įranga, nepakankamumu; 
 pirminės sveikatos priežiūros specialistų, sveikatos priežiūros darbuotojų ir būtiniausių visuomenei paslaugų 

teikėjų privalomo skiepijimo klausimai; 
 su asmens laisvės varžymu, pavyzdžiui, būtinu izoliavimu ir karantinavimu, susiję klausimai; 
 mokslinių tyrimų, ypač tyrimų su žmonėmis, etikos taisyklių nustatymas. 

 
 
 

Sąveikumas 
Veikla Bendrijoje: 

 Komisijos tarnybų ir atitinkamų suinteresuotųjų subjektų veiksmų derinimas: 
 nustatomi klausimai, kurių sprendimas turėtų etinių pasekmių; 
 sukuriama dėmesingumo etikos klausimams vertinimo sistema; 
 teikiamos rekomendacijos. 
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7 Planų valdymas 
 

Šiame skirsnyje aprašyti būtini parengtų planų valdymo procesai, kad būtų galima apdairiai ir abipusiškai 
keistis šiais planais, juos vertinti, rengti susijusius mokymus, platinti ir išbandyti planus. 

7.1 Pažangos stebėjimas ir planų patvirtinimas 
Sąveikumas 
Po šio siūlomo planavimo proceso reikės imtis veiksmų siekiant užtikrinti, kad būtų sukurtos reikiamos 
sistemos, priimti teisės aktai, sudaryti susitarimai ir sukaupti ištekliai. Turėtų būti aišku, kas atsako už 
konkretų planą, taip pat reikėtų susitarti dėl plano peržiūros ir atnaujinimo tvarkos ir dažnio. Subjektų, 
kuriems teikiamas planas, sąrašai turėtų būti atnaujinami. Remiantis šiuo planavimu Bendrijoje galima rengti 
konkretiems įvykiams skirtus planus arba rengti ir atnaujinti nacionalinius (regioninius) planus; žinoma, šie 
planai neturėtų prieštarauti vieni kitiems, todėl planai turėtų būti grindžiami vieni kitais. Už šį planavimą 
atsakingi asmenys turėtų prižiūrėti nacionalinius planus, užtikrinti, kad jie būtų parengti, ir dalyvauti rengiant 
arba atnaujinant tokius planus. Todėl bus rekomenduojama keistis visais nacionaliniais planais ir juos tvirtinti 
pagal sutartą mechanizmą. 

Būtina kruopščiai apsvarstyti, kokiu lygmeniu planai bus tikrinami ES, nes tai yra opus politinis klausimas. 

 

Valstybės narės, Komisija ir agentūros 
Planų pažangos stebėjimo kontrolinis sąrašas: ar tenkinami šie minimalūs reikalavimai? 

 Visuomenės sveikatos apsaugos institucijos arba kompetentinga institucija imasi priemonių užtikrinti, kad būtų 
nustatytos nacionaliniam ir (arba) regioniniam planavimui reikalingos sistemos, teisės aktai, susitarimai ir 
ištekliai. 

 Susitariama dėl atsakomybės už planą ir jo peržiūros mechanizmo ir dažnio. 
 Į planus įtraukiamas ir nuolat atnaujinamas sąrašas subjektų, kuriems turi būti teikiamas planas.  
 Visuomenės sveikatos apsaugos institucijos arba kompetentingos institucijos pateikia įvairius planus tarpusavio 

vertinimui, siekdamos užtikrinti, kad nacionaliniai, regioniniai ir (arba) vietos planai būtų koordinuojami 
įvairiais lygmenimis. 

 Taikomas suderintas nacionalinių planų analizavimo, lyginimo ir vertinimo mechanizmas. 

 

Sąveikumas 
Veikla Bendrijoje: 

 visuomenės sveikatos institucijos arba kompetentingos institucijos keičiasi planais ir pateikia įvairius planus 
tarpusavio vertinimui, siekdamos užtikrinti, kad įvairių valstybių narių nacionaliniai, regioniniai ir vietos planai 
būtų tarpusavyje koordinuojami; 

 sudaromas nacionalinių planų aprašas ir duomenų bazė; 
 valstybės narės susitaria dėl nacionalinių planų analizavimo, lyginimo, vertinimo ir abipusio suderinamumo 

tikrinimo mechanizmo. 

7.2 Mokymas 
Norimas rezultatas 
Galbūt tinkamiausia ES lygmens mokymo samprata yra „mokytojų mokymas“ siekiant padėti rengti 
atitinkamus nacionalinio lygmens kursus. Toks požiūris padėtų užpildyti galimas mokymo medžiagos (kursai, 
skaidrės, atvejų tyrimai) spragas ir (arba) išspręsti mokytojų trūkumo problemą. Šiuo tikslu bus nustatytos 
procedūros ir sistemos ir keičiamasi mokymo medžiaga, bus parengtas mokytojų kontaktų sąrašas, 
rengiamuose kursuose galės dalyvauti ir užsienio valstybių specialistai. 

Valstybės narės, Komisija ir agentūros 
Mokymo kontrolinis sąrašas: ar tenkinami šie minimalūs reikalavimai? 

 Parengtos visų susijusių darbuotojų, įskaitant vadovus, mokymo gairės. 
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 Planuose nustatytos reikiamos visų susijusių lygmenų darbuotojų mokymo programos. 

Valstybės narės, Komisija ir agentūros 
Veikla Bendrijoje: 

 remiantis „mokytojų mokymo“ moduliais rengiami atitinkami nacionalinio lygmens kursai ir teikiama mokymo 
medžiaga (kursai, skaidrės, atvejų tyrimai); 

 nustatytos mokymo medžiagos rengimo procedūros ir sistemos, taip pat parengtas mokytojų, kurie galėtų padėti 
rengti mokymo medžiagą ir mokymo kursus, kontaktų sąrašas; 

 stiprinamas valstybių narių bendradarbiavimas, keičiamasi mokymo moduliais, patirtimi ir kt. 

 

7.3 Planų bandymas ir vertinimas, įskaitant pratybas 
Norimas rezultatas 
Baigus rengti bet kurio parengties plano struktūrą ir turinį, svarbi užduotis yra išbandyti ir įvertinti planą. 
Planavimo nuoseklumui ir pagrįstumui patikrinti bus reguliariai rengiamos pratybos. 

Per pirmąsias pratybas reikėtų nuosekliai peržiūrėti visą planą, sistemingai pakartojant neseniai įgytą patirtį 
kartu su įvairiais pagrindiniais dalyviais. 

Vėliau būtų galima peržiūrėti planą kartu su pagrindiniais dalyviais ir modeliuoti įvairius scenarijus. Planų 
bandymo pratybos turėtų vykti nacionaliniu, regioniniu ir (arba) vietos lygmeniu. Svarbios planų tobulinimo 
priemonės yra vertinimas ir įgyta patirtis. 

 

Valstybės narės, Komisija ir agentūros 
Planų bandymo ir vertinimo kontrolinis sąrašas: 

 parengtos pratybų gairės; 
 planuose nustatyti pratybų procesai ir atsižvelgta į įgytą patirtį; 
 per pratybas dalyviai gali išbandyti ir įvertinti siūlomus planus. 

 

Sąveikumas 
Veikla Bendrijoje: 

 parengti scenarijai reguliariai bandomi ES mastu; 
 plane reikėtų nurodyti kuo daugiau (ne tik medicinos srities) dalyvių (vietos, regiono, nacionalinių, ES, 

pasaulinių partnerių); 
 dalijamasi įgyta patirtimi; 
 ieškoma galimybių Bendrijoje nustatyti geros praktikos pavyzdžius ir gaires. 

 

7.4 Su reagavimo laiku susiję tikslai 
Norimas rezultatas 
Su reagavimo laiku susiję tikslai – tai siūlomi laiko intervalai nustatytiems svarbiausiems reagavimo į grėsmę 
vaidmenims ar užduotims atlikti. Šie tikslai priskiriami reagavimo pajėgumų tikslams; rengiant pratybas jie 
turėtų būti vieni iš vertinimo kriterijų. 

 

Valstybės narės, Komisija ir agentūros 
Su reagavimo laiku susijusių tikslų kontrolinis sąrašas: ar tenkinami šie minimalūs reikalavimai? 

 Planuose nustatyti tinkami rodikliai ir su reagavimo laiku susiję tikslai, įskaitant reagavimo laiko tikrinimą: 
 pradedant ekstremaliosios situacijos valdymo veiksmus; 
 pradedant taikyti ekstremaliųjų situacijų operacijų priemonę (EOF); 
 pradedant visu pajėgumu taikyti EOF (įtraukiant visas susijusias organizacijas); 
 pranešant vietos, nacionaliniams ir ES partneriams; 
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 pradedant grėsmės mažinimo veiksmus ir teikiant techninę pagalbą tiesioginiams reagavimo veiksmų 
dalyviams; 

 atitveriant teritoriją; 
 teikiant rekomendacijas visuomenei dėl skubių apsaugos priemonių; 
 rengiantis teikti pacientams pirmąją pagalbą ligoninių priimamuosiuose. 

 Reagavimo laikas patikrinamas įvairiais lygmenimis. 

 

Sąveikumas 
Veikla Bendrijoje: 

  keičiamasi įgyta patirtimi ir veiksmingomis planų dalimis. 

 

7.5 Įtraukties tikslai 
Norimas rezultatas 
Nustačius su tam tikrais pagrindiniais reagavimo vaidmenimis arba užduotimis susijusius įtraukties tikslus 
yra lengviau tikrinti, kaip planai įgyvendinami įvairiuose padaliniuose. Šie tikslai priskiriami reagavimo 
pajėgumų tikslams ir jais reikėtų remtis kaip vertinimo kriterijais. Įtraukus konkrečias tikslines specialistų 
grupes į konkrečioms ligoms skirtus nacionalinius planus (pvz., skiepų nuo gripo, bendrų ir asmeninių 
apsaugos priemonių naudojimo ir kitais klausimais), planų valdytojai gali vertinti, kaip sėkmingai 
įgyvendinami planai. 

 

Valstybės narės, Komisija ir agentūros 
Įtraukties tikslų kontrolinis sąrašas: ar tenkinami šie minimalūs reikalavimai? 

 Planuose nustatyti tinkami rodikliai ir įtraukties tikslai, įskaitant vertinimo procedūras, pagal kurias nustatoma: 
 įtrauktis į ekstremaliųjų situacijų valdymo veiksmus; 
 tikslinių specialistų grupių (pvz., civilinės saugos, transporto ir kt.) įtrauktis. 

 Įvairiais lygmenimis patikrinama, kiek laiko reikia šiems tikslams pasiekti. 

 

Sąveikumas 
Veikla Bendrijoje: 

 keičiamasi įgyta patirtimi ir veiksmingomis planų dalimis. 

 

7.6 Lyginamoji analizė 
Norimas rezultatas 
Komisija, siekdama palengvinti planavimo procesą ir bendro būtiniausio ES parengties planavimo standarto 
rengimą, turėtų pagal esamus bendradarbiavimo susitarimus kasmet rengti lyginamajai analizei skirtą forumą. 

 

7.7 Įvykių ir pratybų vertinimas ir priežiūra 
Norimas rezultatas 
Svarbi priemonė parengčiai ir planavimui gerinti yra įvykių ir pratybų vertinimas, tobulintinų sričių ir 
sėkmingos veiklos sričių nustatymas. 
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Valstybės narės, Komisija ir agentūros 
 Ar tenkinami šie minimalūs reikalavimai? 

 Parengta tolesnės priežiūros ir analizės atsitikus įvykiui sistema. 
 Parengta pratybų tolesnės priežiūros ir analizės sistema. 
 Parengta naudojimosi įgyta patirtimi ir suteikta grįžtamąja informacija sistema. 

 

Sąveikumas 
Veikla Bendrijoje: 

 valstybės narės dalijasi patirtimi ir geriausios praktikos pavyzdžiais; 
 įvairūs sektoriai dalijasi patirtimi ir geriausios praktikos pavyzdžiais. 
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1 PRIEDAS. Krizių centrams keliami būtiniausi reikalavimai 
 

 
1. Bendra informacija 
 

Ekstremalių visuomenės sveikatai situacijų koordinavimui ir valdymui Europos Sąjungoje skiriama vis 
daugiau dėmesio. Sveikatos saugumo komitetas, kaip vienas svarbiausių parengties visuomenės sveikatos 
krizėms ir reagavimo į jas rėmėjų, įgaliojo Bendrojo parengties planavimo skyrių atnaujinti šiai temai skirtą 
2005 m. techninį dokumentą, įskaitant būtiniausius reikalavimus dėl krizių centrų. 

Sveikatos saugumui grėsmę keliantiems įvykiams priskiriami infekcinių ligų protrūkiai ir užkrėtimas per 
nesaugų maistą, kitus produktus, gyvūnus ar augalus arba aplinkoje paskleistų cheminių, biologinių, 
radiologinių ar branduolinių veiksnių pakenkimas žmonėms. 

Siekiant sėkmingai valdyti krizę, nepaprastai svarbu skubiai keistis informacija apie padėties pokyčius, žinoti 
apie kitų valstybių taikomas arba numatomas taikyti priemones ir gebėti koordinuoti priemones bei 
reagavimo veiksmus. Šiuo tikslu taip pat reikia susitarti dėl svarbiausių pranešimų ir bendrų ryšių su 
žiniasklaida principų. 

Valstybių narių sveikatos apsaugos ministerijose ir (arba) kitose kompetentingose institucijose paskyrus 
specialius krizių centrus, pagerėtų ryšiai tarp visų suinteresuotųjų subjektų, dalyvaujančių nacionaliniu arba 
tarptautiniu lygmeniu vertinant riziką ir valdant didelio masto įvykį. 

Šis dokumentas pagrįstas pastaraisiais metais Grėsmių sveikatai skyriaus patirtimi, sukaupta pagal 
Ekstremalių sveikatai situacijų operacijų priemonę (HEOF); jame nustatytos priemonės ir sistemos, kurias 
būtų geriausia taikyti ryšių užduotims sėkmingai atlikti. Šis sąrašas skirtas tik susipažinti, patariama juo 
remtis, tačiau jis tikrai nėra privalomas. Jame neatsižvelgiama į įprastas jūsų valstybėje galiojančias sveikatos 
ir higienos taisykles, kurių laikytis bet kokiu atveju yra privaloma. 
 

 
2. Krizių centro paskirtis 

Svarbiausia krizių centro paskirtis – stiprinti ryšius, bendradarbiavimą ir veiksmų koordinavimą su kitais 
partneriais valdant įvykį, kad būtų galima susidaryti aiškesnį padėties vaizdą, rengti bendras apžvalgas, 
dalytis informacija ir ją tikrinti, garantuoti taikomų priemonių nuoseklumą ir lengviau priimti sprendimus. 

Krizių centre turėtų būti tokia techninė įranga, kad darbuotojai galėtų palaikyti ryšius su partneriais kituose 
krizių centruose, veikiančiuose nacionaliniu lygmeniu (pvz., kituose veiklos sektoriuose) arba tarptautiniu 
lygmeniu (su Europos Komisija, ES agentūromis (pvz., ECDC, EMEA) ir tarptautinėmis organizacijomis, 
kaip antai PSO ir kt.), būtų susiejama ekstremalių sveikatai situacijų valdymo dalyvių veikla ir palaikomi 
ryšiai su reikiamų sričių ekspertais. 

 
3. Struktūra ir patalpos 

Patalpose turi pakakti vietos patogiai dirbti tiek asmenų, kiek turėtų jose dirbti kilus krizei. Taip pat turėtų 
būti paskirtos kelios pasitarimams skirtos įvairaus dydžio patalpos, tarp jų: 

sprendimų priėmimo patalpa krizės valdytojams ir vyresniesiems pareigūnams; 

operatyvinių ryšių centras, kuriame informaciją gauna speciali informacijos rinkėjų grupė; 

pasitarimų patalpa, kurioje galima rengti tiesioginius pasitarimus ir virtualius pasitarimus (audio- ir 
videokonferencijas); 

koordinavimo patalpa, kurioje galima įvertinti ir aptarti padėtį ir galimas priemones; 

speciali patalpa ryšių su žiniasklaida grupei, kurioje taip pat skirta vietos pranešimams spaudai teikti; 
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žiniasklaidai (žurnalistams) skirta patalpa (jeigu krizių centrui leidžiama tiesiogiai kreiptis į spaudos 
atstovus); tačiau siekiant konfidencialumo ši patalpa turi būti atokiau nuo pačių krizės valdymui skirtų 
patalpų; 

nedidelės patalpos pasitarimams su ekspertais; 

pagalbinė zona (sekretoriatas ir logistikos skyrius). 

Pasitarimams skirtos patalpos turėtų būti įvairaus dydžio, su veiksmingomis oro kondicionavimo sistemomis 
ir tinkamai apšviestos. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti baldų ir sėdėjimo vietų ergonomikai. 

Darbuotojams turėtų būti leidžiama naudotis poilsio zona; naudojimosi ja laikas turėtų priklausyti nuo galimų 
pamainų (dieną, naktį, per pamainas). Darbuotojai turėtų turėti galimybę gauti maisto ir gėrimų (galbūt 
reikėtų įrengti virtuvę?) ir ilsėtis atsipalaiduoti tinkamoje aplinkoje. 

Atsižvelgiant į krizių valdymo patalpų įrengimo išlaidas, turėtų būti įmanoma greitai pertvarkyti kasdien 
įprastai naudojamas patalpas, kai reikia reaguoti į su didelio masto įvykiais susijusius poreikius. 

Reikėtų numatyti įvairius reagavimo lygius, pvz.: 

žalia spalva paženklintas lygis – vykdoma stebėsena kasdienio darbo sąlygomis; 

geltona spalva paženklintas lygis – dalinis reagavimas nustačius nerimą keliantį įvykį;  

raudona spalva paženklintas lygis – visapusiškas reagavimas, siekiant veiksmingai reaguoti į nustatytą grėsmę 
vykdomos visos reikiamos pagrindinės ir pagalbinės užduotys. 

Kiti klausimai, į kuriuos būtina atsižvelgti, yra susiję su saugumu. Geriausia krizių centrus įrengti ribotos 
prieigos zonoje, kurioje veikia prieigos kontrolės sistema, priešgaisrinės saugos ir priežiūros sistemos (yra 
stebėjimo kameros ir apsaugos darbuotojų). 

 

 
4. Įranga 

 

Yra galimybė dalytis įranga su kitais suinteresuotaisiais subjektais (pvz., vidaus reikalų ministerija arba 
civilinės saugos institucijomis) ir su jomis yra sudarytas susitarimo memorandumas. 

 

Būtiniausia įranga Vidutiniška įranga Geriausia įranga 

IT 
 Kompiuteriai su 

tinkama programine 
įranga (ji yra 
suderinama su kitų 
suinteresuotųjų subjektų 
programine įranga, pvz., 
MS Office) 

 

 Kompiuteriai su 
tinkama programine 
įranga (ji yra 
suderinama su kitų 
suinteresuotųjų subjektų 
programine įranga, pvz., 
MS Office) 

 Kompiuteriai su 
tinkama programine 
įranga (ji yra 
suderinama su kitų 
suinteresuotųjų subjektų 
programine įranga, pvz., 
MS Office) 

 Nespalviniai 
spausdintuvai 

 

 Nespalviniai 
spausdintuvai 

 Spalviniai spausdintuvai 

 Nespalviniai 
spausdintuvai 

 Spalviniai spausdintuvai
 Braižytuvas 

žemėlapiams 
(plačiaformatis 
spausdintuvas) 

 Tinklo diske skirta 
vietos grupėms 
bendradarbiauti 

 

 Tinklo diske skirta 
vietos grupėms 
bendradarbiauti 

 Dokumentų tvarkymo 
sistema 

 Tinklo diske skirta 
vietos grupėms 
bendradarbiauti 

 Dokumentų tvarkymo 
sistema 

 Krizių valdymo 
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 programinė įranga 

 
 Užkarda  Užkarda  Užkarda 
 Saugumo programinė 

įranga (antivirusinė 
programa ir kt.) 

 Saugumo programinė 
įranga (antivirusinė 
programa ir kt.) 

 Saugumo programinė 
įranga (antivirusinė 
programa ir kt.) 

 Specialus vietinis 
tinklas (LAN) 

 Specialus vietinis 
tinklas (LAN) 

 Specialus vietinis 
tinklas (LAN) 

 IT priežiūra  IT priežiūra  IT priežiūra 

Ryšiai 

 

Turėtų būti sukurta bent viena techninė sistema įslaptintai informacijai tvarkyti (būtiniausia 
įranga): 

 

RESTREINT UE, CONFIDENTIAL UE ar SECRET UE arba atitinkama įslaptinta informacija 
pagal nacionalinę teisę. 
 Telefonai 
 Galimi šifruotojo ryšio 

telefonai, jei nėra jokios 
kitos įslaptintos 
informacijos tvarkymo 
sistemos 

 

 Alternatyvios ryšių 
priemonės 

 Telefonai 
 Mobilieji telefonai 

 

 Alternatyvios ryšių 
priemonės 

 Telefonai 
 Mobilieji telefonai 
 Palydovinio ryšio 

telefonai 
 Šifruotojo ryšio 

telefonai 

 

    Įrašymo sistema 

 Faksas 
 Galimas šifruotojo ryšio 

faksas (asmeninis 
kompiuteris), jei nėra 
jokios kitos įslaptintos 
informacijos tvarkymo 
sistemos 

 Faksas  Faksas 
 Šifruotojo ryšio 

faksas (asmeninis 
kompiuteris) 

 Interneto prieiga  Interneto prieiga  Interneto prieiga 
   Palydovinio ryšio 

medijų prieiga 
 Palydovinio ryšio 

medijų prieiga 
 Specialios paskirties 

pašto dėžutės 
 Specialios paskirties 

pašto dėžutės 
 Specialios paskirties 

pašto dėžutės 
   Speciali krizėms skirta 

intraneto svetainė 
 Speciali krizėms skirta 

intraneto svetainė 
 Belaidis ryšys (Wi-Fi)  Belaidis ryšys (Wi-Fi)  Belaidis ryšys (Wi-Fi) 
     Galimybė naudotis 

išorės pagalbos telefonu 
tarnyba 

 Audiokonferencijų 
pultas 

 Audiokonferencijų 
pultas 

 Galimybė naudotis 
išorės 
audiokonferencijų 
paslaugų teikėjo 
paslaugomis, įskaitant 
valdymo priemonę 

 Audiokonferencijų 
pultas 

 Galimybė naudotis 
išorės 
audiokonferencijų 
paslaugų teikėjo 
paslaugomis, įskaitant 
valdymo priemonę 

 Dvipusio ryšio 
videokoferencijų 
sistema (ISDN /IP)  

 8 taškų 
videokonferencijų 
sistema (ISDN /IP) 

 32 taškų 
videokonferencijų 
sistema (ISDN /IP) 
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 Projektorius su dideliu 
ekranu 

 Projektorius su dideliu 
ekranu 

 Skystakristaliai 
monitoriai 

 Projektorius su dideliu 
ekranu 

 Skystakristaliai 
monitoriai 

   Interaktyviosios lentos 

    Automatizuotas SMS ir 
balso pašto pranešimų 
siuntimas (naudojantis 
telefono ryšio paslaugų 
teikėjo teikiama 
paslauga arba naudojant 
specializuotą sistemą) 

Kiti reikmenys 
 Saugykla (seifas)  Saugykla (seifas)  Saugykla (seifas) 

  Dokumentų naikiklis  Dokumentų naikiklis 

 Fotokopijavimo 
aparatas 

 Fotokopijavimo 
aparatas 

 Fotokopijavimo 
aparatas (nespalvinis ir 
spalvinis) 

 Atsarginis elektros 
tiekimas 

 Atsarginis elektros 
tiekimas 

 Atsarginis elektros 
energijos tiekimas 
taikant alternatyvius 
sprendimus tuo atveju, 
jei nutrūktų pagrindinis 
elektros tiekimas – 
generatorius arba 
nenutrūkstamo 
maitinimo šaltinis 
(UPS), kurį naudojant 
būtų galima dirbti kelias 
valandas.  

 
5. Prieiga prie konkrečios programinės įrangos ir specialių interneto 

svetainių 
Krizių centruose už kiekvieną sistemą atsakingiems darbuotojams turėtų būti suteikta prieiga prie 
nacionaliniu, Bendrijos ir tarptautiniu lygmenimis veikiančių perspėjimo apie grėsmę ir (arba) informacinių 
sistemų. 

Tai reiškia, kad sveikatos apsaugos ministerija arba kompetentingos institucijos turėtų turėti prieigą prie šių 
ES lygmens sistemų: 

• HEDIS (Ekstremalių sveikatai situacijų ir ligų informacinė sistema), skirta informuoti apie padėtį ir 
krizėms valdyti; 

• EWRS (užkrečiamosioms ligoms skirta ankstyvojo perspėjimo ir reagavimo sistema); 

• RAS BICHAT (ankstyvojo perspėjimo apie biologinius ir cheminius veiksnius ir grėsmę sistema); 

• MedISys (Medicininės informacijos sistema). 

 

Krizių centre turėtų būti galima naudotis kitomis priemonėmis: 

• žemėlapių sudarymo programine įranga;  

• modeliavimo programine įranga; 

• galimybe stebėti orų prognozes. 
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6. Įvairūs aspektai 

 

Kai kurie kiti svarbiausi klausimai, į kuriuos reikia atsižvelgti įrengiant krizių centrą: 

a) darbuotojų mokymas; 

b) perspėjimo ir reagavimo standartinių veiklos procedūrų nustatymas; 

c) reguliarios pratybos taikant parengtus planus, standartines veiklos procedūras ir informacines ir ryšių 
priemones; 

d) reguliarus visų taikomų priemonių ir sistemų bandymas ir naudojimasis jomis kasdienėje veikloje; 

e) krizių centro ryšys su bendruoju parengties planavimu arba įtraukimas į šį procesą; 

f) reikėtų apsvarstyti galimybes parengti nenumatytų atvejų planus (dėl atsarginių priemonių ir kt.) 
tiems atvejams, jei centras staiga taptų nepajėgus teikti reikiamą krizių valdymo paramą. 
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2 PRIEDAS. Vartojamų santrumpų sąrašas 
 

ARGUS  Europos Komisijos ryšių ir kontaktų struktūra 

ASHT  Įspėjimo sistema ir sveikatos priežiūros sistemos kūrimas siekiant pasirengti 
galimiems atvejams, kai teroristai tyčia paskleistų chemines medžiagas (projektas 
pagal Sveikatos programą) 

VTP   Veiklos tęstinumo planas 

BICHAT  Išpuoliai naudojant biologines ir chemines medžiagas 

GFP   Gyvybinių funkcijų palaikymas  

BSN   Pagrindinis priežiūros tinklas 

ChBRB   Su cheminiais, biologiniais, radiologiniais ir branduoliniais veiksniais susiję įvykiai 

KKK   Krizių koordinavimo komitetas 

CEFIC   Europos chemijos pramonės taryba 

CIE priemonių   Visuomenės sveikatos sektoriaus reagavimas į ekstremaliąsias situacijas, 
rinkinio projektas susijusias su cheminėmis avarijomis (projektas pagal Sveikatos programą) 

KC   Kontaktinis centras 

GD   Generalinis direktoratas 

SPPT   Specialios paskirties priežiūros tinklas 

NAA   Nelaimių aukų atpažinimas 

EAPCCT  Europos apsinuodijimų centrų ir klinikinių toksikologų asociacija 

ECDC   Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras 

ECHA   Europos cheminių medžiagų agentūra 

ECHO   Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD 

ESP   Ekstremaliųjų situacijų padalinys 

EDQM   Europos vaistų ir sveikatos priežiūros kokybės direktoratas 

EFSA   Europos maisto saugos tarnyba 

EISS   Europos gripo priežiūros programa 

EMEA4   Europos vaistų vertinimo agentūra 

EMPL   Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas 

GMPT   Greitosios medicinos pagalbos tarnybos 

ENV   Aplinka (GD) 

EOC   Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras 

EOF   Ekstremaliųjų situacijų operacijų priemonė 

EPCIP   Europos programa dėl ypatingos svarbos infrastruktūros projektų apsaugos 

EPIS   Epideminės žvalgybos portalas 

ESCON  Bendrijos tinklo epidemiologinės priežiūros skyrius 

ES   Europos Sąjunga 

ES-27   27 Europos Sąjungos valstybės narės 

                                                      
4 Nuo 2010 m. vasario mėn. – EMA. 
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EUCURIE  Europos bendrijos skubaus keitimosi radiologine informacija sistema 

EUNID   Europos infekcinių ligų gydytojų tinklas 

EUPHIN   Europos visuomenės sveikatos informacinis tinklas 

Euratomas  Europos atominės energijos bendrija 

ESG   Europos skiepų gamintojai 

EWRS   Skubaus įspėjimo ir reagavimo sistema 

FAO   Maisto ir žemės ūkio organizacija 

SNL   Snukio ir nagų liga 

GHSAG  Pasaulio sveikatos saugumo veiksmų grupė 

GHSI   Pasaulio sveikatos saugumo iniciatyva 

GIS   Geografinė informacinė sistema 

GOARN  Visuotinis įspėjimo apie protrūkius ir reagavimo į juos tinklas (PSO) 

BPG   Bendrosios praktikos gydytojas 

GSCT    Bendrieji scenarijai: cheminių medžiagų paskleidimas teroristiniams tikslams  
   (projektas pagal Sveikatos programą) 

HEDIS   Ekstremalių sveikatai situacijų ir ligų informacinė sistema 

SPĮV   Sveikatai pavojingo įvykio valdytojas 

HEOF   Ekstremalių sveikatai situacijų operacijų priemonė 

HEPA   Didelio našumo kietųjų dalelių įsiurbimo metodas 

SSK   Sveikatos saugumo komitetas 

HSSCD  Su užkrečiamosiomis ligomis susijusios sveikatos priežiūros sistema 

HTU   Grėsmės sveikatai skyrius 

TATENA  Tarptautinė atominės energijos agentūra 

IATA   Tarptautinė oro transporto asociacija 

ICAO   Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija 

ISS   Intensyviosios slaugos skyrius 

IHR   Tarptautinės sveikatos priežiūros taisyklės 

IP   Interneto protokolas 

IPCS   Tarptautinė cheminės saugos programa 

IRIDE   Europos infekcinėms ligoms skirtų išteklių aprašas 

ISDN   Skaitmeninis visuminių paslaugų tinklas 

JLS5   Teisingumas, laisvė ir saugumas (GD) 

JRC   Jungtinis tyrimų centras 

LAN   Vietinis tinklas 

LEN   Teisėsaugos tinklas 

MedISys  Medicininės informacijos sistema 

MIC   Stebėsenos ir informavimo centras 

SM   Susitarimo memorandumas 

                                                      
5 Nuo 2010 m. vasario mėn. – Vidaus reikalų GD (HOME). 
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VN   Valstybės narės 

NATO   Šiaurės Atlanto sutarties organizacija 

NEMO   Matematinio modeliavimo tinklas 

PNC   Pagrindinis nacionalinis centras 

NVO   Nevyriausybinė organizacija 

EBPO   Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija 

OIE   Pasaulinė gyvūnų sveikatos organizacija 

OPCW   Cheminio ginklo uždraudimo organizacija 

PDA   Delninukas 

PHEIC   Tarptautinės svarbos ekstremali visuomenės sveikatai situacija 

AAP   Asmeninės apsaugos priemonės 

Q&A   Klausimai ir atsakymai 

RAPEX  Skubiųjų pranešimų apie pavojingus produktus sistemos 

RAS- BICHAT  Ankstyvojo perspėjimo apie išpuolius naudojant biologinius ir cheminius veiksnius 
   sistema 

RAS-CHEM  Skubaus įspėjimo apie chemines medžiagas sistema 

RASFF   Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistema 

MTTP   Moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra 

RELEX   Išorės santykiai (GD) 

SANCO Sveikata ir vartotojų reikalai (pranc. Santé et Consommateurs) (GD) 

SŪRS   Sunkus ūmus respiracinis sindromas 

SCENIHR  Atsirandančių ir nustatomų naujų pavojų sveikatai mokslinis komitetas 

SVP   Standartinės veiklos procedūros 

TESSy   Europos priežiūros sistema 

TREN6   Energetika ir transportas (GD) 

UPS   Nenutrūkstamo maitinimo šaltinis 

WATA   Pasaulio kelionių agentūrų asociacija 

DG   Darbo grupė 

PSO   Pasaulio sveikatos organizacija 

                                                      
6 2010 m. pradžioje TREN buvo padalytas į du generalinius direktoratus: Transporto (TREN) ir Energetikos (ENER) 
GD. 
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3 PRIEDAS. Apibrėžtys 
Bendra informacija 

Kai kurių parengties sveikatos krizėms planuose dažnai vartojamų terminų reikšmė yra daugiau ar 
mažiau aiškiai apibrėžta. Kad būtų palyginta įvairiose valstybėse planuojama veikla, būtina šiuos 
terminus suprasti vienodai. Šiame priede surinkti terminai nėra susieti su nacionaliniais planais ir 
nepriklauso nuo jų pateikimo konteksto. Siekiama, kad šie terminai būtų vienodai suprantami įvairiose 
valstybėse, taigi būtų lengviau keistis informacija apie planus arba ištikus krizei. 

 

Apskritai reikėtų vartoti Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) 1 straipsnyje pateiktas 
apibrėžtis. 

 
Siuntėjo tapatybės patvirtinimas Elektroninės informacijos pateikėjo tapatybės nustatymas. 

Naudotojo patvirtinimas Nustatymas, kokius veiksmus turi teisę atlikti naudotojas. 
Vadovaujamasi mažiausio būtinų teisių kiekio principu: dalyviams 
(žmonėms arba mašinoms) suteikiama tik tiek teisių, kiek yra būtina jų 
užduotims atlikti. Laikantis tokio požiūrio išvengiama informacijos 
pertekliaus ir apsisaugoma nuo neigiamo poveikio, kuris galėtų būti 
patirtas paviešinus, neteisėtai išplatinus arba atskleidus neskelbtiną 
informaciją, taip pat užtikrinamas kuo didesnis pacientų privatumas, 
nes tinkle perduodami asmens duomenys. 

Biologinės saugos lygis Biologinio izoliavimo priemonių, būtinų pavojingiems biologiniams 
veiksniams izoliuoti uždaroje patalpoje, lygis. 

Patalpų uždarymas Priemonės, kuriomis siekiama iki minimumo sumažinti žmonių 
tarpusavio kontaktus, gali apimti viešųjų erdvių, tokių kaip mokyklos, 
kai kurios darbovietės ir kt., uždarymą. 

Kontaktai (kaip pavyzdys 
pateikiamas raupų protrūkis) 

Pirminiams kontaktams priskiriami asmenys, turėję sąlytį su šia liga 
užsikrėtusiu arba tikriausiai užsikrėtusiu asmeniu per laikotarpį, kuris 
prasideda prieš 24 valandas iki pirmųjų simptomų (remiantis atvejų 
apibrėžimais) pasirodymo ir tęsiasi tol, kol nukrinta šašai. Kitai 
kontaktų grupei priskiriami asmenys, turėję sąlytį su užkrečiamosiomis 
medžiagomis. Kontaktus galima skirstyti į dvi grupes: 

A  Buitiniai kontaktai ir asmenys, turėję tiesioginį sąlytį (per odą) 
su užsikrėtusiu asmeniu arba artimą sąlytį, kurio metu galėjo užsikrėsti 
per kvėpavimo takus. Kontaktai su užkrečiamąja medžiaga. 

B Asmenys, kurį laiką kartu su šia liga užsikrėtusiais asmenimis 
buvę toje pačioje aplinkoje arba patalpose su ta pačia oro 
kondicionavimo sistema. Jiems priskiriami ir to paties lėktuvo 
keleiviai. 

Antriniai kontaktai arba kontaktų perdavimas 

Kontaktai su asmeniu, kuris turėjo buitinių arba tiesioginių kontaktų 
(pirminių A tipo kontaktų) su užsikrėtusiu asmeniu. 

Sanitarinė apsaugos zona Užtverta nustatyta galimo užkrato geografinė teritorija siekiant neleisti 
žmonėms į ją patekti (arba kai kuriais atvejais iš jos išvykti). 

Krizė Rimta, netikėta ir dažnai pavojinga padėtis, dėl kurios būtina laiku 
imtis tinkamų veiksmų; padėtis, kuriai susidarius gali būti padaryta žala 
arba kilti grėsmė žmonių gyvybėms, aplinkai, ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektams arba esminėms visuomenės funkcijoms; tokia 
padėtis gali susidaryti dėl gaivalinės arba žmogaus sukeltos nelaimės. 

Pranešimas apie krizę Pranešimas apie tokią situaciją, kai gali kilti grėsmė visuomenės 
normoms, tradicijoms, vertybėms, saugumui, sveikatai, valdžios 
institucijų saugumui arba nepriklausomumui. 

Taršos pašalinimas Žr. Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) 1 straipsnį: 
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procedūra, kai taikomos sveikatos priežiūros priemonės infekciniam 
arba nuodingam veiksniui arba medžiagai žmogaus ar gyvūno kūno 
paviršiuje, ant vartojimui paruošto produkto ar jo viduje arba ant kitų 
negyvų objektų, įskaitant transporto priemones, galintiems kelti riziką 
visuomenės sveikatai, pašalinti. 

Pranešimas apie ekstremaliąją 
situaciją 

Teikiamas, kai svarbu tinkamu laiku tam tikrai žmonių grupei skubiai 
pranešti apie nenormalią situaciją, kuriai susidarius būtina imtis skubių 
veiksmų, daugiau nei įprasta, siekiant kiek įmanoma išvengti žmonių 
sužeidimų ar mirčių, žalos žmonių turtui arba aplinkai. Siekiant skatinti 
arba valdyti skubius veiksmus, dažnai yra palaikomi iš esmės 
operatyviniai ryšiai. 

Ankstyvojo perspėjimo sistema Galimai krizei nustatyti daugiausia naudojant informacinius 
biuletenius, prognozes ir perspėjimus skirta sistema. 
 

Evakuacija Veiksmai, kurių ėmusis tam tikro pavojingu laikomo pastato arba 
pavojinga laikomos vietovės gyventojai pasitraukia arba yra perkeliami 
į saugesnę vietą arba kitą vietovę; sužeistųjų pervežimo į greitosios 
medicinos pagalbos centrus procesas. 

Didelės poveikio rizikos grupės 
(kaip pavyzdys pateikiamas 
raupų protrūkis) 

Kai kuriuose planuose vadinamos tiesioginiais reagavimo veiksmų 
dalyviais; šiuo terminu dažnai vadinamos specialios grupės, sudarytos 
pirmiesiems raupų atvejams valdyti. Tai yra bet kuris asmuo, dėl kurio 
yra tikimybė, kad jis pirmasis susitiks su raupais užsikrėtusiu asmeniu 
konkrečioje valstybėje. Paprastai tokie asmenys yra sveikatos 
priežiūros darbuotojai, daugiausia dirbantys ligoninių greitosios 
medicinos pagalbos skyriuose ir vietoje teikiantys greitąją medicinos 
pagalbą. Pagal tai, kokie scenarijai laikomi tikėtinais, reikėtų atsižvelgti 
ir į kitas grupes, kaip antai policijos, muitinės ir kitus pasienio 
pareigūnus. 

Informacijos vientisumas Ši sąvoka reiškia, kad sistemoje perduodama arba saugoma informacija 
yra tikra ir nepakeista. Atsitiktinius perduodamų duomenų iškraipymus 
reikėtų šalinti protokolo lygiu naudojant įdiegtą klaidų taisymo 
programą. Siekiant apsisaugoti nuo tyčinio perduodamų duomenų 
iškraipymo, atsižvelgiant į dinamišką kolegialų tinklų pobūdį, reikia 
laikytis veiklos principo užšifruoti visus perduodamus duomenis. 

Izoliavimas Žr. Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) 1 straipsnį: tai 
sergančių ar užsikrėtusių asmenų arba paveikto bagažo, konteinerių, 
transporto priemonių, prekių ar pašto siuntų atskyrimas nuo kitų taip, 
kad būtų sustabdytas infekcijos ar taršos plitimas. 

Didelio masto ekstremalioji 
situacija 

Didelio masto ir daugybei žmonių darantis poveikį įvykis, kuriam 
atsitikus medicinos ir psichosocialinės pagalbos poreikiai smarkiai 
viršija reagavimo pajėgumus, skiriamus tiems poreikiams tenkinti (dėl 
tų poreikių masto arba dėl to, kad pagalbos neįmanoma suteikti 
reikiamu laiku). 

Nelaimė Bet kokia ekstremalioji situacija, kuriai susidarius staiga sutrikdomas 
įprastas visuomenės gyvenimas ir gyventojams prireikia apsaugos, 
maisto, aprangos, prieglobsčio, medicinos pagalbos, socialinės paramos 
ar kitų būtiniausių dalykų. 

Medicininių duomenų rinkimas Tam tikros rūšies žvalgyba renkant, vertinant, analizuojant ir aiškinant 
iš užsienio gaunamą medicinos, biologijos mokslų ir aplinkos 
informaciją, kuri svarbi strateginiam ir karo medicinos planavimui, taip 
pat veiksmams, kuriais siekiama palaikyti draugiškųjų pajėgų kovinį 
pajėgumą ir atlikti užsienio šalies medicinos – tiek karo, tiek civilinio 
sektoriaus – pajėgumo vertinimus. 

Dalyvis Bet kurio veiklos lygmens administraciniai padaliniai ir institucijos, 
institutai, įmonės ir bendruomenės paslaugų teikėjai (pvz., ligoninės, 
gelbėtojai, greitosios medicinos pagalbos tarnybos ir kt.), atliekantys 
svarbiausią vaidmenį vertinant ir valdant įvykį. 

Parengtis Vyriausybės, reagavimo ir normalios padėties atkūrimo specialistų 
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organizacijų, bendruomenių ir asmenų sukauptos žinios ir gebėjimai 
veiksmingai numatyti tikėtinos, neišvengiamos arba ištikusios krizės 
poveikį, į jį reaguoti ir atkurti normalią padėtį. 

Parengties planavimas Įvairių ekstremaliųjų situacijų planams svarbių vietos, nacionalinio ir 
ES lygmens sektorių įtraukimas į planus: pagrindinės svarbiausių plano 
dalių, skirtų įvairių rūšių grėsmei sveikatai, struktūros parengimas ir 
tokių planų sąveikumo didinimas atsižvelgiant į grėsmę ir 
ekstremaliąsias situacijas, kurios kelia arba gali kelti grėsmę daugiau 
kaip vienos valstybės narės visuomenės sveikatai. 

Prioritetiniai vaistai „Prioritetiniai vaistai“ yra bendrasis terminas visuomenės sveikatai 
(sveikatos priežiūrai) reikalingiems vaistams, kurie nėra sukurti arba 
nėra gaminami rinkai, pavadinti. Ši sąvoka aprėpia retuosius vaistus, 
vaikams ir pagyvenusiems žmonėms skirtus vaistus, taip pat skiepus 
nuo didelę grėsmę sveikatai keliančių užkrečiamųjų ligų ir 
bioterorizmo. 

Grėsmė visuomenės sveikatai Tai yra įvykis (incidentas), padėtis arba veiksnys, galintis greitai 
(tiesiogiai arba netiesiogiai) gana dideliu mastu pakenkti jo poveikį 
patyrusiai visuomenės daliai, kad kiltų krizė. 

Visuomenės sveikatos krizė  Įvykių seka kilus grėsmei visuomenės sveikatai, kai dėl laiko 
sprendimams priimti trūkumo ir esamo didelio netikrumo viršijami 
įprasti reagavimo pajėgumai ir kyla grėsmė įprastoms valdžios 
struktūroms. 

Karantinas Pagal Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) 1 straipsnį: 
asmenų, kurie įtariami, kad serga, veiklos apribojimas, taip pat jų ir 
(arba) įtartino bagažo, konteinerių, transporto priemonių ar prekių 
atskyrimas nuo kitų taip, kad būtų sustabdytas galimas infekcijos ar 
taršos plitimas. 

Skubaus įspėjimo ir pranešimo 
sistema 

Sistema, daugiausia skirta skubiai keistis informacija apie 
ekstremaliąsias situacijas ir svarbius įvykius tarp EK ir ES valstybių 
narių kompetentingų institucijų ir kartais – su EK įgyvendinančiaisiais 
partneriais ir dialogo partneriais. 

Normalios padėties atkūrimas Bendruomenių, kurias ištiko krizė, infrastruktūros, pragyvenimo 
šaltinių ir gyvenimo sąlygų atkūrimas ir, kai tinka, pagerinimas, 
įskaitant pastangas sumažinti krizių grėsmės veiksnius. 

Reagavimas Greitosios pagalbos ir visuomenės paramos teikimas ištikus krizei arba 
iškart po krizės siekiant gelbėti gyvybes, mažinti poveikį sveikatai, 
aplinkai ir visuomenei, užtikrinti visuomenės saugą ir patenkinti 
gyvybinius nukentėjusiųjų poreikius. 

Judėjimo apribojimas Priemonės, kuriomis, pavyzdžiui, sustabdant visuomeninio transporto 
(oro uostų, geležinkelių ir kt.) paslaugų teikimą, siekiama stabdyti ligos 
plitimą. 

Židinio skiepijimas (angl. ring-
vaccination) arba paieškos ir 
sustabdymo strategija 

Strategija, kurią sukūrė PSO, siekdama geriau išnaikinti raupus, tiksliau 
vadinama paieškos ir sustabdymo strategija. Jos pagrindiniai principai 
yra ankstyvas atvejų nustatymas ir izoliavimas, aktyvi visų kontaktų 
paieška ir skiepijimas, taip pat šių kontaktų stebėsena siekiant nustatyti 
ankstyvus ligų simptomus, kad būtų galima kuo anksčiau izoliuoti 
užsikrėtusius asmenis. 

Rizika Rizikos tikimybės ir jos neigiamų pasekmių derinys. 

Rizikos vertinimas Moksliškai pagrįstas procesas, sudarytas iš šių etapų: i) pavojaus 
nustatymas, ii) pavojaus apibūdinimas, iii) poveikio vertinimas ir 
iv) rizikos apibūdinimas. 

Pranešimas apie riziką Keitimasis reikalinga informacija apie rizikos veiksnius ir šios 
informacijos sklaida siekiant, kad už sprendimų priėmimą atsakingi 
asmenys, suinteresuotieji subjektai ir visuomenė priimtų teisingus 
sprendimus. 

Rizikos valdymas Atskiras su rizikos vertinimu nesiejamas procesas, pagal kurį, 
konsultuojantis su suinteresuotaisiais subjektais, įvertinamos įvairios 
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politikos alternatyvos atsižvelgiant į rizikos vertinimą ir kitus vartotojų 
sveikatos apsaugai ir sąžiningos prekybos skatinimui svarbius 
veiksnius ir prireikus pasirenkant tinkamus prevencijos ir kontrolės 
sprendimus. 

Budinti grupė Grupė, kuri prireikus gali labai greitai susirinkti ir pradėti dirbti (per 
24 valandas). 

Grėsmės sritis Techninė, kaip antai aplinkos ir specialiųjų žinių, kurių gali reikėti 
grėsmės (biologinių, cheminių, radiologinių, branduolinių veiksnių) 
pasekmėms pašalinti, sritis. 

Lygmuo Pagrindinių tam tikru administraciniu lygmeniu veikiančių dalyvių 
grupė. Atsitikus plataus masto įvykiui dažnai reikia nustatyti 
nacionalinį lygmenį; valdymas šiuo lygmeniu aprėpia daugiau nei tik 
nacionalinių strateginės svarbos klausimų sprendimą. Didelio masto 
įvykių atveju tai būtų Sveikatos ir vartotojų reikalų GD Grėsmių 
sveikatai skyrius. 

Remiantis šia apibrėžtimi, yra keturi lygmenys, į kuriuos būtina 
atsižvelgti imantis veiksmų: 

• ES koordinavimo sistemos ir komitetai; 

• valstybė narė, pvz., sveikatos apsaugos ministerijos, visuomenės 
sveikatos institutai, kitos kompetentingos institucijos, 
laboratorijos, akademinė bendruomenė; 

• regioninis, provincijų arba valstybės lygmuo: jį nustato kiekviena 
valstybė narė; 

• vietos lygmuo arba padalinio lygmuo, pvz., veiklos padaliniai, kaip 
antai ligoninės. 

Pažeidžiamumas Bendruomenės, sistemos arba turto ypatumai ir aplinkybės, dėl kurių 
tai bendruomenei, sistemai arba turtui gresia patirti kenksmingą krizės 
poveikį. 
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4 priedas. Teisinė sistema 
Parengties planavimui ir reagavimui į ekstremalias visuomenės sveikatai situacijas taikoma teisinė sistema 
 
Tarptautinės sveikatos priežiūros taisyklės (IHR). 2005 m., PSO 
 
152 straipsnis (Straipsnis dėl visuomenės sveikatos), XIII antraštinė dalis „Visuomenės sveikata“ 
 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 851/2004, steigiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės 
centrą (ECDC} 
 
Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 2119/1998 dėl užkrečiamųjų ligų tinklo 
 
2001 m. rugsėjo 17 d. Tarybos išvados dėl neoficialaus bendradarbiavimo ir koordinavimo organo, kuriame 
dalyvauja valstybių narių sveikatos apsaugos ministrai ir už sveikatą ir vartotojų apsaugą atsakingas Europos 
Komisijos narys 
 
2007 m. vasario 22 d. Tarybos išvados dėl Sveikatos saugumo komiteto įgaliojimų laikino pratęsimo 2007–
2009 m. 
 
2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos išvados (po 2008 m. rugsėjo 8–9 d. Anžė vykusio neoficialaus sveikatos 
apsaugos ministrų susitikimo) dėl SSK teisinio pagrindo nustatymo ir teisėkūros iniciatyvos siekiant nustatyti 
tinkamą SSK statusą sveikatos problemoms spręsti 
 
Komisijos sprendimas Nr. 2000/57/EB dėl Skubaus įspėjimo ir reagavimo sistemos (EWRS) 
 
Komisijos sprendimas Nr. 2000/96/EB dėl užkrečiamųjų ligų ir specialių sveikatos problemų, kurioms turės 
būti taikoma epidemiologinė priežiūra, sąrašo 
 
Komisijos sprendimas 2002/253/EB, nustatantis atvejų (ligų) apibrėžimus, naudotinus pateikiant duomenis 
apie užkrečiamas ligas 
 
Komisijos sprendimas 2004/210/EB, įsteigiantis mokslinius komitetus vartotojų saugos, visuomenės 
sveikatos ir aplinkos srityje 
 
1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant 
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 
 
2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos 
Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo 
 
Komisijos direktyva 94/3/EB, nustatanti pranešimo apie sulaikytą siuntą ar kenksmingus organizmus, 
įvežamus iš trečiųjų šalių ir keliančius fitosanitarinį pavojų, tvarką 
 
Komisijos komunikatas COM(2004) 698 „Teroristinių išpuolių prevencija, parengtis jiems ir reagavimas“ 
 
Komisijos komunikatas COM(2004) 701 „Parengtis ir padarinių valdymas kovojant su terorizmu“ 
 
COM(2009) 273: ChBRB veiksniams skirtas dokumentų rinkinys, priimtas 2009 m. birželio mėn. 
Bendrasis komunikatas dėl cheminio, biologinio, radiologinio ir branduolinio saugumo didinimo Europos 
Sąjungoje. 

ES veiksmų planas, kuriame nustatytos konkrečios priemonės, taikomos ChBRB veiksmų kryptims 
(pasirengimas biologinei grėsmei, radiacinės ir branduolinės rizikos mažinimas, cheminių veiksnių 
keliama grėsmė) prevencijos, grėsmės nustatymo ir reagavimo srityse, taip pat tam tikri horizontalieji 
veiksmai (komunikato priedas). 
Komisijos tarnybų darbinis dokumentas dėl saugumo ir sveikatos sąsajų, kuriame pateikta 
teisėsaugos ir sveikatos apsaugos institucijų bendradarbiavimo reaguojant į su ChBRB veiksniais 
susijusius įvykius geros praktikos pavyzdžių. 
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1995 m. spalio 6 d. Direktyva 95/50/EB dėl pavojingų krovinių vežimo keliais vienodų tikrinimo procedūrų 
 
Seveso II direktyva (96/82/EB) dėl stacionarių įrenginių, kuriuose saugomi dideli pavojingų medžiagų 
kiekiai, saugos ir dėl didelių, su pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės 
 
Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) direktyva (85/337/EEB) ir PAV direktyva su pakeitimais (97/11/EB) 
 
Direktyva 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo, OL L 197, 2001 7 21, 
p. 30 
 
2003 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/105/EB, iš dalies keičianti Tarybos 
direktyvą 96/82/EB dėl didelių, su pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės 
 
Reglamentas (EB) Nr. 648/2005 (Bendrijos muitinės kodeksas) 
 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, 
įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) 
 
Tarybos sprendimas 2007/162/EB, Euratomas, nustatantis civilinės saugos finansinę priemonę, OL L 71, 
2007 3 10, p. 9. 
 
Tarybos sprendimas 2007/779/EB, Euratomas, nustatantis Bendrijos civilinės saugos mechanizmą (nauja 
redakcija), OL L 314, 2007 12 1, p. 9. 
 
2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Komisijos sprendimą 2004/277/EB, 
Euratomas, dėl Tarybos sprendimo 2007/779/EB, Euratomas, nustatančio Bendrijos civilinės saugos 
mechanizmą, įgyvendinimo taisyklių, su pakeitimais, padarytais 2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos 
sprendimu 
 
2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyva 2008/114/EB dėl Europos ypatingos svarbos infrastruktūros objektų 
nustatymo ir priskyrimo jiems bei būtinybės gerinti jų apsaugą vertinimo 
 
2008 m. rugsėjo 24 d. Direktyva 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais 
 
Direktyva 89/618/Euratomas dėl plačiosios visuomenės informavimo 
 
Direktyva 96/29/Euratomas, nustatanti pagrindinius saugos standartus ES 
 
2002 m. liepos 15 d. Reglamentas (EB) Nr. 1592/2002 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir 
įsteigiantis Europos aviacijos saugos agentūrą  
Reglamentas Nr. 3954/87/Euratomas, nustatantis didžiausius leistinus maisto produktų ir pašarų radiacinės 
taršos lygius po branduolinės avarijos ar kokio nors kito radiacinės avarijos atvejo  
 
Tarybos sprendimas 87/600/Euratomas dėl Bendrijoje nustatomos skubaus pasikeitimo informacija radiacinės 
avarijos atveju tvarkos 
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5 priedas. Bendrijos krizių valdymo pajėgumai 
Europos Komisijos ir Bendrijos agentūrų krizių valdymo pajėgumų aprašas (2009 m.) 

Šis 2009 m. parengtas aprašas pagrįstas holistiniu požiūriu, pagal kurį krizės valdomos remiantis daugiau 
kaip dvidešimties Europos Komisijos tarnybų ir daugybės agentūrų turimais pajėgumais ir priemonėmis. 
Jame apžvelgtas bendrasis nelaimių prevencijos, parengties, reagavimo ir normalios padėties atkūrimo 
veiksmų ciklas ir nustatyti gebėjimai reaguoti į įvykius Europos Sąjungoje ir už jos ribų. Šiame apraše 
numatyti visi pavojai: šiuolaikinės krizės aprėpia vis daugiau sričių, todėl būtina į jas reaguoti taip, kaip čia 
numatyta. Turimi pajėgumai suskirstyti ne pagal sektorius, o pagal užduotis, kitaip tariant, ne pagal tai, kas ir 
ką turi daryti, o pagal tai, kokie ištekliai turimi konkrečiai problemai spręsti. 

Šioje lentelėje pateiktoje aprašo ištraukoje parodytos užduotys, kurias vykdant dalyvauja Sveikatos ir 
vartotojų reikalų GD. 

 Užduotis Pagrindiniai GD Susiję GD Susijusios agentūros 

Krizės ES     

Prevencija Rizikos vertinimas 
ir planavimas 

(ENV7) ECHO (JLS) HOME, JRC, 
REGIO, SANCO, 
TAXUD 

FRONTEX 

 Sveikatos 
saugumas, įskaitant 
greitai kintančią 
didelę grėsmę 
sveikatai 

SANCO JRC, (JLS) HOME ECDC 

 Kova su terorizmu (JLS) HOME SANCO, (ENV) 
ECHO, JRC, 
MARKT, TAXUD 

Europolas 

 Pavojingosios 
medžiagos 

(JLS) HOME, 
SANCO 

(TREN) ENER, 
ENTR, JRC, ENV, 
TAXUD 

Europolas 

Parengtis Sveikatos 
saugumas, įskaitant 
greitai kintančią 
didelę grėsmę 
sveikatai 

SANCO (JLS) HOME, JRC, 
(ENV) ECHO, 
TAXUD 

ECDC, Europolas 

 Kova su terorizmu (JLS) HOME SANCO, (ENV) 
ECHO, (TREN) 
ENER, JRC 

Europolas 

 Pavojingosios 
medžiagos 

(JLS) HOME, 
ECHO 

(TREN) ENER, 
JRC, SANCO, 
TAXUD 

Europolas, ECDC 

Reagavimas Sveikatos 
saugumas, įskaitant 
greitai kintančią 
didelę grėsmę 
sveikatai 

SANCO (ENV) ECHO, 
(JLS) HOME, JRC, 
AGRI, TAXUD 

ECDC, EFSA, 
Europolas 

 Ekstremaliųjų 
situacijų valdymas 

SG, ENV, SANCO JRC, (TREN) 
ENER, MOVE, 
(JLS) HOME, 
INFSO 

ECDC, EMSA, 
FRONTEX 

Krizės už ES ribų     

Prevencija Regioninis ir ELARG, RELEX REGIO, (ENV)  

                                                      
7 Nuo 2010 m. mėn. už civilinę saugą atsako nebe Aplinkos GD, o Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD. 
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tarpvalstybinis 
bendradarbiavimas 
su kaimyninėmis 
valstybėmis ir jų 
tarpusavio 
bendradarbiavimas 

ECHO, SANCO 

Parengtis Parengtis 
nelaimėms ir jų 
pasekmių 
mažinimas 

ECHO (ENV), AIDCO, 
DEV, (JLS) 
HOME, SANCO 

 

Reagavimas Ekstremaliųjų 
situacijų valdymo ir 
koordinavimo 
centriniu lygmeniu 
pajėgumai 

SG, RELEX, 
ECHO, (ENV) 
SANCO 

ELARG, DEV, 
JRC, (TREN) 
MOVE, ENER 

ECDC, EMSA, EFSA, 
FRONTEX, ENISA 

 

Generaliniai direktoratai (GD) 

AGRI  Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD 

AIDCO  bendradarbiavimo biuras „EuropeAid“ 

DEV  Vystymosi GD 

ECHO  Humanitarinės pagalbos GD 

ELARG Plėtros GD 

ENTR  Įmonių ir pramonės GD 

ENV  Aplinkos GD 

INFSO  Informacinės visuomenės ir žiniasklaidos GD 

JLS  Teisingumo, laisvės ir saugumo GD 

JRC  Jungtinis tyrimų centras  

MARKT Vidaus rinkos ir paslaugų GD 

REGIO  Regioninės politikos GD 

RELEX  Išorės santykių GD 

SANCO Sveikatos ir vartotojų reikalų GD 

SG  Generalinis sekretoriatas 

TAXUD Mokesčių ir muitų sąjungos GD 

TREN  Energetikos ir transporto GD 

Klaidų ištaisymas (2010 m.): 

Už civilinę saugą šiuo metu atsako Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD (pirmiau ji priklausė 
Aplinkos GD kompetencijai). 

Energetikos ir transporto GD buvo padalytas į Mobilumo ir transporto GD (MOVE), kuris atsako už 
transportą, ir Energetikos GD (ENER), kuris atsako už energetiką. 

Vietoj Teisingumo, laisvės ir saugumo GD įsteigti du nauji GD: Vidaus reikalų GD (HOME) ir Teisingumo 
GD (JUST). 
 

Europos bendrijos agentūros 

ECDC  Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras 

EFSA  Europos maisto saugos tarnyba 

EMSA  Europos jūrų saugumo agentūra 
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ENISA  Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra 

Europolas  Europos policijos biuras (2010 m. tapsiantis Europos bendrijos agentūra) 

FRONTEX Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų 

valdymo agentūra 

Klaidų ištaisymas (2010 m.): 

ECHA: Europos cheminių medžiagų agentūra 

EMA: Europos vaistų agentūra 
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