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SPRENDIMAS
DĖL ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ SU LIGONIU AR ASMENIU, ĮTARIAMU, KAD
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Nr. (2.13 16.1.17 Mr)BV-

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės
įstatymo 8 straipsnio 9 dalimi,
n u r o d a u:
1. asmenims, grįžusiems ar atvykusiems iš užsienio valstybių, įtrauktų į Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) paveiktų šalių sąrašą (toliau – Paveiktų šalių sąrašas)1, į Lietuvos Respublikos Kauno
apskrities administracinę teritoriją, izoliuotis 7 dienas nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką
dienos, išskyrus asmenis, nurodytus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m.
kovo 12 d. įsakymo 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)2 11.1. papunktyje;
2. asmenims (išskyrus 90 dienų laikotarpiu persirgusius asmenis, kai diagnozė buvo
patvirtinta teigiamu PGR tyrimo ar antigeno testo, atlikto laboratorijoje, rezultatu), turėjusiems sąlytį su
COVID-19 (koronaviruso infekcija) sergančiu šeimos nariu ar kitu kartu gyvenančiu asmeniu arba su
COVID-19 (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu darbo vietoje ar ugdymo įstaigoje (pagal
Izoliavimosi taisyklių priedus Nr. 6, Nr. 7, Nr. 9), izoliuotis 7 dienas nuo asmens, kuriam patvirtinta
COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), teigiamo PGR tyrimo ar laboratorijoje atlikto greitojo antigeno
testo atlikimo dienos (t. y. dienos, kai susirgusiam asmeniui patvirtintas teigiamas PGR tyrimo ar greitojo
antigeno testo rezultatas), kai asmuo turėjo sąlytį su kartu gyvenančiu asmeniu, ar nuo paskutinės sąlyčio
dienos, kai asmuo turėjo sąlytį darbo vietoje ar ugdymo įstaigoje;
3. šio sprendimo 1 ir 2 punktuose įvardytiems asmenims privalu laikytis Izoliavimosi taisyklių
VI skyriuje nustatytų izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje pareigų ir būtinųjų sąlygų;
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4. šio sprendimo 1 ir 2 punktuose įvardytiems asmenims, neturint galimybių izoliuotis
namuose ar kitose gyvenamosiose patalpose arba negalint užtikrinti būtinųjų sąlygų, išskyrus
užsieniečius, kreiptis į administracinės teritorijos savivaldybę dėl izoliavimo patalpų suteikimo,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės 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) 3;
5. užsieniečiams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką, dėl izoliavimo patalpų, transportavimo
į izoliavimo patalpas, transportavimo į tyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paėmimo
vietą, kreiptis į darbdavį, kviečiantį asmenį, mokslo ir studijų instituciją, arba pasirūpinti tuo
savarankiškai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendime Nr. V-1680 „Dėl
užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ (toliau
– Užsieniečių izoliavimo sąlygos)4 nustatyta tvarka.

Vyriausioji Kauno apskrities epidemiologė

Orina Ivanauskienė

1. Paveiktų šalių sąrašas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8e65342baf9011ea9a12d0dada3ca61b/asr
2. Izoliavimosi taisyklės https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ea60cec0650b11eaa02cacf2a861120c/asr
3. Izoliavimo savivaldybės patalpose tvarka https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/aa1beca1a16f11eaa51db668f0092944/asr
4. Užsieniečių izoliavimo sąlygos https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bbe30432c7fa11eab2168935922ac3ab/asr
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