Переклад з литовської мови

ПАМ’ЯТКА
ВИМОГИ ГРОМАДСЬКОЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ДЛЯ БІЗНЕСУ
НА ЯКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПОТРІБНИЙ ДОЗВІЛ – ГІГІЄНІЧНИЙ ПАСПОРТ?
Якщо ви займаєтеся або збираєтеся займатися однією з наступних видів діяльності в Литві, вам
знадобиться дозвіл – гігієнічний паспорт:
1) діяльність амбулаторних медичних установ (відповідно до переліку ліцензованих
амбулаторних медичних послуг, затверджених міністром охорони здоров'я);
2) діяльність лікарень (згідно з затвердженим міністром охорони здоров'я переліком
ліцензованих стаціонарних медичних послуг);
3) інша індивідуальна діяльність з догляду за здоров'ям;
31) діяльність закладів додаткової та альтернативної медичної допомоги;
4) освітня діяльність: дошкільна освітня діяльність, освітня діяльність у загальноосвітній
школі, освітня діяльність з дитячої неформальної освіти у школі, освітня діяльність у
професійній школі, освітня діяльність у вищій школі;
5) діяльність стаціонарних установ з надання соціальних послуг;
6) діяльність з надання послуг з розміщення (діяльність готелів, мотелів, гостьових
будинків, курортних санаторіїв, курортно-оздоровчих центрів, кемпінгів, турбаз,
будинків відпочинку, молодіжних гуртожитків);
7) діяльність з надання косметичних послуг (послуги з догляду за волоссям, послуги з
догляду за обличчям, послуги з догляду за тілом, послуги з догляду за нігтями,
татуювання, послуги довготривалого макіяжу, послуги з пірсингу ювелірних виробів);
8) діяльність надання послуг солярію;
9) діяльність надання послуг спортивних клубів;
10) діяльність надання послуг лазень, саун, басейнів;
11) діяльність надання послуг пралень;
12) виробництво косметичної продукції;
13) діяльність надання ритуальних послуг (діяльність з надання послуг, пов'язаних із
зберіганням людських останків, підготовкою покійного до церемонії прощання,
встановленням труни для прощання), діяльність з кремації, діяльність з бальзамування;
14) діяльність надання оздоровчих послуг, для надання яких використовуються продукти
додаткової та альтернативної медичної допомоги, тварини та інші живі організми, які не
вимагають ліцензування відповідно до закону про додаткову та альтернативну медичну
допомогу.
ЯК ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ – ГІГІЄНІЧНИЙ ПАСПОРТ?
Дозвіл-гігієнічний паспорт надається Національним центром громадського здоров'я. Для
отримання дозвіл-гігієнічного паспорта заповніть заяву та надайте інші необхідні документи,
зазначені в описі послуги, яку ви знайдете, перейшовши за цим посиланням
https://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimo-higienos-paso-isdavimas--77;10388.html
ЯК ПОДАТИ ЗАЯВКУ?
Ви можете подати заяву та документи в електронному вигляді через Литовський сервісний портал:
https://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimo-higienos-paso-isdavimas--77;10388.html
Або іншими способами:

• прийти до Національного центру громадського здоров'я (NVSC) та подати заповнену заяву
(потрібно надати документ, що засвідчує особу);
• надіслати заявку поштою або кур'єром. Заява має бути підписана заявником або її
представником (до заяви поштою або кур'єром має бути додана засвідчена копія документа,
що засвідчує особу заявника);
• надіслати електронною поштою info@nvsc.lt цифрову копію підписаної заяви або заяву,
підписану кваліфікованим електронним підписом, що відповідає вимогам, викладеним у
Регламенті (ЄС) 910/2014, або у формі, що дозволяє ідентифікувати особу заявника або особи,
яка подає скаргу, або перевірити справжність заяви або скарги (через Національну
інформаційну систему доставки електронних відправлень з використанням поштової мережі);
• через уповноваженого представника, який має надати додаткові документи, що засвідчують
особу та підстави для представництва.
ФОРМУ ЗАЯВКИ Ви можете знайти на веб-сайті NVSC https://nvsc.lrv.lt/lt/paslaugos/prasymai

