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P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymą

Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 2.3 papunkčio pirmąją pastraipą  ir ją išdėstau taip:

„2.3. visi asmenys, grįžtantys ar atvykstantys į Lietuvos Respubliką, keleivių vežimo

tarptautinio susisiekimo maršrutais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais (visų rūšių

transportu), privalo turėti dokumentą (parengtą viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų) apie

asmeniui prieš grįžtant ar atvykstant į Lietuvos Respubliką ne anksčiau nei 72 valandų laikotarpiu

(skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atliktą SARS-CoV-2 PGR tyrimą arba ne anksčiau nei

48 valandų laikotarpiu (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atliktą antigeno testą COVID-

19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti (toliau – COVID-19 tyrimas) ir gautą neigiamą COVID-

19 tyrimo atsakymą (serologinių antikūnų tyrimų atsakymas nepripažįstamas). Reikalavimai dėl

COVID-19 tyrimo, grįžtant ar atvykstanti į Lietuvos Respubliką šiame papunktyje nurodytais būdais,

netaikomi:“.

2. Pakeičiu 2.3.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.3.3. asmenims (išskyrus asmenis, kurie 14 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į

Lietuvos Respubliką lankėsi šalyse, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų

kontrolės priemonės), turintiems viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų parengtą:

2.3.3.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo persirgo

COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-

CoV-2 PGR tyrimo rezultatu, ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų iki

grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką;

2.3.3.2. asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų

sertifikatą arba tarptautinį skiepijimų sertifikatą, nurodantį, kad asmens skiepijimas viena iš šių

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų („COVID-19 Vaccine Janssen“, „Comirnaty“,

„COVID-19 Vaccine Moderna“ ar „Vaxzevria“) pagal valstybės, kurioje buvo atlikta vakcinacija,

kompetentingos institucijos patvirtintą skiepijimo schemą yra baigtas, jei po COVID-19 ligos

(koronaviruso infekcijos) vakcinos dozės suleidimo yra praėję ne mažiau kaip 14 dienų ir asmuo buvo

paskiepytas:

2.3.3.2.1. antra vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro dvi vakcinos dozės;

2.3.3.2.2. viena vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro viena vakcinos dozė;

2.3.3.2.3. 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;

2.3.3.3. pagal Europos Komisijos reikalavimus parengtą Europos Sąjungos skaitmeninį

COVID pažymėjimą, patvirtinantį persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ar skiepijimo
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COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina faktą, kaip nurodyta šio įsakymo 2.3.3.1 ar 2.3.3.2

papunktyje;“.

3. Pakeičiu 2.4 papunkčio pirmąją pastraipą  ir ją išdėstau taip:

„2.4. visi asmenys, grįžtantys ar atvykstantys į Lietuvos Respubliką šio įsakymo 2.3

papunktyje nenurodytais būdais, privalo turėti dokumentą (parengtą viena iš oficialių Europos

Sąjungos kalbų) apie asmeniui prieš grįžtant / atvykstant į Lietuvos Respubliką ne anksčiau nei 72

valandų laikotarpiu (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atliktą SARS-CoV-2 PGR tyrimą

arba ne anksčiau nei 48 valandų laikotarpiu (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atliktą

antigeno testą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti (asmenims, nurodytiems

Izoliavimo taisyklių 11.1.6 papunktyje – ne anksčiau nei prieš 7 dienas atliktą COVID-19 tyrimą) ir

gautą neigiamą COVID-19 tyrimo atsakymą (serologinių antikūnų tyrimų atsakymas

nepripažįstamas), arba per 24 val. nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką turi kreiptis į Karštąją

koronaviruso liniją tel. numeriu 1808 ar COVID-19 tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoti

COVID-19 tyrimo atlikimui bei paskirtu laiku atlikti tyrimą. Reikalavimai dėl COVID-19 tyrimo,

grįžtant ar atvykstanti į Lietuvos Respubliką šiame papunktyje nurodytais būdais, netaikomi:“.

4. Pakeičiu 2.4.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.4.3. asmenims (išskyrus asmenis, kurie 14 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į

Lietuvos Respubliką lankėsi šalyse, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų

kontrolės priemonės), turintiems bent vieną iš šių dokumentų, parengtų viena iš oficialių Europos

Sąjungos kalbų:

2.4.3.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo persirgo

COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-

CoV-2 PGR tyrimo rezultatu, ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų iki

grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką (asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumento nereikia,

jei asmeniui COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) diagnozuota Lietuvoje ir duomenys pateikti

Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje);

2.4.3.2. asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų

sertifikatą arba tarptautinį skiepijimų sertifikatą, nurodantį, kad asmens skiepijimas skiepijimas viena

iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų („COVID-19 Vaccine Janssen“,

„Comirnaty“, „COVID-19 Vaccine Moderna“ ar „Vaxzevria“) pagal valstybės, kurioje buvo atlikta

vakcinacija, kompetentingos institucijos patvirtintą skiepijimo schemą yra baigtas, jei po COVID-19

ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos dozės suleidimo yra praėję ne mažiau kaip 14 dienų ir asmuo

buvo paskiepytas:

2.4.3.2.1. antra vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro dvi vakcinos dozės;

2.4.3.2.2. viena vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro viena vakcinos dozė;

2.4.3.2.3. 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;

2.4.3.3. pagal Europos Komisijos reikalavimus parengtą Europos Sąjungos skaitmeninį

COVID pažymėjimą, patvirtinantį persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ar skiepijimo

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina faktą, kaip nurodyta šio įsakymo 2.4.3.1 ar 2.4.3.2

papunktyje;“.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė,

pavaduojanti sveikatos apsaugos ministrą                                                               Monika Navickienė

Skelbti teisės aktų registre
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