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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės
įstatymo 8 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d.
įsakymu Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“
(toliau – Paveiktų šalių sąrašas), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimu Nr. V-1680 „Dėl
užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ (toliau
– Užsieniečių izoliavimo sąlygos), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo
12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų,
įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo
namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių
patvirtinimo“ (toliau – Izoliavimosi taisyklės), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrovalstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimu
Nr. V-1316 „Dėl sąlytį turėjusių asmenų izoliavimo savivaldybių administracijų numatytose izoliavimo
patalpose“ (toliau – Izoliavimo savivaldybės patalpose tvarka):
1. N u r o d a u asmenims, grįžusiems ar atvykusiems iš šalių, įtrauktų į Paveiktų šalių sąrašą ir
užsienio valstybių piliečiams, išskyrus Užsieniečių izoliavimo sąlygose nurodytas išimtis (https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bbe30432c7fa11eab2168935922ac3ab/asr), į Lietuvos Respublikos
Alytaus apskrities administracinę teritoriją:
1.1. izoliuotis 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo atvykimo / grįžimo dienos, jei laboratorinis
tyrimas COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti neatliekamas, arba tol, kol bus gautas
neigiamas laboratorinio tyrimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatyti atsakymas jeigu toks
tyrimas atliekamas Lietuvos Respublikoje, išskyrus Izoliavimosi taisyklių 11 punkte ir Užsieniečių
izoliavimo sąlygų 3 punkte nurodytas išimtis;
1.2. izoliuotis patiems namuose ar kitose gyvenamosiose patalpose, atitinkančiose teisės aktų
reikalavimus ir užtikrinant būtinąsias sąlygas, nurodytas Izoliavimosi taisyklėse;
1.3. neturint galimybių izoliuotis namuose ar kitose gyvenamosiose patalpose arba negalint
užtikrinti būtinųjų sąlygų, grįžimo ar atvykimo dieną kreiptis į administracinės teritorijos savivaldybę
dėl izoliavimo patalpų suteikimo, vadovaujantis Izoliavimo savivaldybės patalpose tvarka.
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