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Gerbiamas Ministre Pirmininke Sauliau Skverneli,

Esame susirūpinę dėl koronaviruso plitimo, tačiau jo suvaldyme neturime diskriminuoti
žmonių bei aukoti žmogaus teises ir orumą.
Koronaviruso sukeltos krizės valdymas Lietuvoje tapo chaotiškas. Nuo pat pradžių Lietuvoje
nebuvo pakankamai testuojama žmonių, medicinos darbuotojai neturėjo tinkamų apsaugos
priemonių, o problemos neigtos ir menkintos.
Negebant centralizuotai valdyti susidariusią situaciją nuo kovo 24 d. savivaldybėms buvo
duotas privalomas nurodymas izoliuoti visus grįžtančius asmenis. Atsakomybė savivaldybėms
permesta nepaliekant laiko tinkamai pasiruošti.
Karantinas Lietuvoje tęsiasi jau antra savaitė. Nuo to momento kiekvieną dieną į Lietuvą iš
užsienio šalių grįžo šimtai ir tūkstančiai žmonių, kurie turėjo privalomai savizoliuotis. Tačiau
tūkstančiai karantino nesilaikančių asmenų nevaržomai galėjo platinti virusą. Jų laisvės
neapribojamos lyginant su tais, kurie privalomai izoliuojami nuo vakar. Kuo šie žmonės skirtingi ir
ką tai iš esmės pakeis?
Privalomas visų grįžusiųjų – tiek sveikų, tiek galimai infekuotų asmenų izoliavimas tinkamai
neparuoštuose, perpildytose patalpose pirmiausia kuria sąlygas sveikiems užsikrėsti. Kartu
izoliuojamos šeimos su mažamečiais vaikais, asmenys esantys rizikos zonoje su asmenimis
patiriančiais ligos simptomus.
Reikalaujame, kad vyriausybė nevengtų atsakomybės, o skubiai atšauktų privalomą
kolektyvinį nuo vakar dienos grįžtančiųjų kanrantinavimą. Siūlome, kad šie asmenys pirmiausia
būtų tinkamai ištestuojami, o visų grįžusiųjų privaloma savizoliacija būtų kontroliuojama
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pasitelkiant išmaniuosius sprendimus, elektronines stebėjimo priemones bei savivaldybių turimus
resursus.
Saviizoliacija nėra bausmė - bet pirmiausia, tai yra Užkrečiamųjų ligų įstatymo vykdymas, o
ir pagalba sau patiems ir visuomenei, nes mūsų bendras tikslas yra apsaugoti medikus ir
pažeidžiamiausius visuomenės narius - sergančius lėtinėmis ligomis ir senjorus - nuo mirčių, kurių
galime išvengti.
Todėl siūlome stiprinti kontrolę, pasitelkiant policijos ir savivaldybių pagalbą.
Visi, o ne dalis privalomojo karantino asmenys turi būti kontroliuojami, o karantino
nesilaikantiems taikoma administracinė ar net baudžiamoji atsakomybė.
Krizės valdymas apima gausybę visuomenės sričių: ne tik sveikatos, bet ir socialinių,
saugumo, švietimo, ekonomikos ir t.t. Todėl mes opozicinių frakcijų atstovai siūlome koordinavimą
ir krizinės situacijos valdymą pakelti į Vyriausybės lygmenį ir Jums Premjere pačiam tiesiogiai
imtis vadovavimo pandeminės situacijos suvaldymui Lietuvoje.
Laikas negailestingas, todėl dar kartą kreipiamės imtis tiesioginio situacijos koordinavimo.
Visi esame suinteresuoti, kad mūsų šalis kuo efektyviau tvarkytųsi su užklupusia krize,
išgelbėtume kuo daugiau gyvybių ir patirtume kuo mažesnius nuostolių.
Esame pasirengę padėti kuo galėdami.
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