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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
(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ffbda81067d011eb9dc7b575f08e8bea), ir užsienio valstybių
piliečiams,
išskyrus
Užsieniečių
izoliavimo
sąlygose
nurodytas
išimtis
(https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/46dae7f067f211eb9954cfa9b9131808?jfwid=16b1fy5wx2),
į
Lietuvos Respublikos Kauno apskrities administracinę teritoriją:
1.1. izoliuotis 7 dienas nuo atvykimo / grįžimo dienos Lietuvos Respublikos žmonių
užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo ir Izoliavimo taisyklių nustatyta tvarka
(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c18644c067d111eb9dc7b575f08e8bea):
1.1.1. izoliavimo terminas gali būti trumpinamas suėjus 14 dienų po COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) vakcinos dozės suleidimo (išskyrus asmenis, kurie 10 dienų laikotarpiu iki
grįžimo /atvykimo į Lietuvos Respubliką lankėsi šalyse, Paveiktų šalių sąraše priskirtose šalims, iš kurių
atvykus taikomos sustiprintos užkrečiąmųjų ligų kontrolės priemonės) ir pateikus NVSC tai įrodančius
dokumentus, kai asmuo buvo paskiepytas: antra vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro dvi
vakcinos dozės; viena vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro viena vakcinos dozė; bent viena
vakcinos doze, kai vakcina suleista asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir
diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu.
1. 2. Reikalavimas dėl izoliacijos netaikomas:
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1.2.1. asmenims, nurodytiems Izoliavimo taisyklių 11.1.1 - 11.1.9; 11.1.11 ir 11.1.13 bei 11.1.16
papunkčiuose, kai tokių asmenų kelionės tikslas yra susijęs su darbo funkcijų vykdymu ir asmuo turi
Paveiktų šalių sąraše nurodytus dokumentus.
1.2.2 asmenims, nurodytiems Izoliavimo taisyklių 11.1.12 papunktyje, kai kelionės tikslas
nebūtinai susijęs su darbo funkcijų vykdymu (ši išimtis dėl izoliacijos netaikoma asmenims, kurie 10
dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką lankėsi šalyse, Paveiktų šalių sąraše
priskirtose šalims, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės):
1.2. 2.1. Vadovaujantis Paveiktų šalių sąrašo 2.42 papunkčiu, asmenys, atvykę iš šalių, iš kurių
atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės, (išskyrus asmenis, kurie persirgo
COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2
PGR tyrimo rezultatu, nuo kurio praėjo ne daugiau kaip 90 dienų iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos
Respubliką), privalo atlikti SARS-CoV-2 PGR tyrimą ne vėliau kaip trečią atvykimo į Lietuvos
Respubliką dieną ir pakartotinį SARS-CoV-2 PGR tyrimą ne anksčiau kaip septintą ir ne vėliau kaip
dešimtą atvykimo į Lietuvos Respubliką dieną.
1.2.3. asmenims iki 12 m., nurodytiems Izoliavimo taisyklių 11.1.14, papunktyje, išskyrus
asmenis, kurie 104 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką lankėsi šalyse,
Paveiktų šalių sąraše priskirtose šalims, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų
kontrolės priemonės. Jeigu kartu su vaiku keliavusiems asmenims yra privaloma izoliacija,
rekomenduojama tokiems vaikams nelankyti ugdymo įstaigos kartu keliavusių asmenų izoliacijos
laikotarpiu;
1.2.4. asmenims nuo 12 iki 16 metų, atvykusiems iš šalių, COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) paveiktų šalių sąraše priskirtų raudonai ir pilkai zonai, nurodytiems Izoliavimo taisyklių
11.1.15 papunktyje, turintiems ne anksčiau nei 72 valandų laikotarpiu (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo
momento) atlikto SARS-CoV-2 PGR tyrimo arba ne anksčiau nei 48 valandų laikotarpiu (skaičiuojant
nuo ėminio paėmimo momento) atlikto antigeno testo COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti
neigiamą rezultatą. Jei COVID-19 tyrimas atliekamas atvykus į Lietuvos Respubliką, privaloma
izoliuotis iki tyrimo rezultato gavimo;
1.2.5. asmenims, nurodytiems Izoliavimo taisyklių 11.1.16 papunktyje (atvykusiems iš
šalių, Paveiktų šalių sąraše priskirtų geltonai ar žaliai zonai. Asmenims, atvykusiems iš šalių, COVID19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąraše priskirtų geltonai zonai (išskyrus asmenis iki 12
m., asmenis, nurodytus Izoliavimo taisyklių 11.1.12 papunktyje bei oficialių delegacijų narius),
rekomenduojama ne vėliau kaip trečią atvykimo į Lietuvos Respubliką dieną savo lėšomis atlikti
COVID-19 tyrimą (greitąjį antigeno testą ar PGR). Atvykusiems iš šalių, priskirtų žaliai zonai privalomas
COVID-19 tyrimas iki atvykimo.
1.3.Izoliuotis patiems namuose ar kitose gyvenamosiose patalpose, atitinkančiose teisės aktų
reikalavimus ir užtikrinant būtinąsias sąlygas, nurodytas Izoliavimosi taisyklėse;
1.4.Neturint galimybių izoliuotis namuose ar kitose gyvenamosiose patalpose arba negalint
užtikrinti būtinųjų sąlygų, grįžę ar atvykę iš užsienio valstybės, išskyrus užsieniečiai, turi kreiptis į
administracinės teritorijos savivaldybę dėl izoliavimo patalpų suteikimo, vadovaujantis Izoliavimo
savivaldybių administracijų numatytose izoliavimo patalpose tvarka.
1.5.Užsieniečiams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką, izoliavimo patalpas, transportavimą į
izoliavimo patalpas, transportavimo į tyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paėmimo
vietą, privalo užtikrinti ir apmokėti darbdavys, kviečiantysis asmuo, mokslo ir studijų institucija arba
pats užsienietis, vadovaujantis Užsieniečių izoliavimo sąlygų nustatyta tvarka.
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