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P a k e i č i u Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos

teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašą,

p a t v i r t i n t ą L i e t u v o s R e s p u b l i k o s s v e i k a t o s a p s a u g o s m i n i s t r o 2 0 2 0 m . b i r ž e l i o 1 7 d . į s a k y m u N r . 

V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje

paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 2.6.11.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.6.11.3. draudžia lankyti pacientus, išskyrus gydančio gydytojo leidimu terminalinės

sveikatos būklės pacientus, pacientus iki 14 metų ir gimdyves ir kai pacientus lanko asmenys,

atitinkantys Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl

karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 18 punkte nurodytus kriterijus, ASPĮ vadovo

nustatyta tvarka užtikrinant infekcijų kontrolę;“.

2. Pakeičiu 2.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.8. ASPĮ pacientų lankymas draudžiamas, išskyrus įstaigos vadovo ar kito jo įgalioto

asmens leidimu terminalinės sveikatos būklės pacientų, pacientų iki 14 metų ir gimdyvių lankymą ir

kai pacientus lanko asmenys, atitinkantys Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d.

nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 18 punkte nurodytus

kriterijus, ASPĮ vadovo nustatyta tvarka užtikrinant infekcijų kontrolę;“.
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