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Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimą Nr. V-1336

„Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir

4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo

8 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo

planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl

Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės

operacijų vadovo paskyrimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4

d. įsakymu Nr. V-2797 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos

aprašo patvirtinimo“, n u s p r e n d ž i u, kad:“.

2. Pakeičiu 4.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.2.2. kurie buvo paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina, jei po

vakcinos dozės suleidimo yra praėję ne mažiau kaip 14 dienų ir asmuo buvo paskiepytas:

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

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

4.2.2.3. bent viena vakcinos doze, kai vakcina suleista asmeniui, kuris persirgo COVID-19

liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu PGR tyrimo ar antigeno

testo rezultatu.“

3. Pakeičiu 6.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„6.2.1. privalomai asmenims, nurodytiems Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti

darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl

kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo, patvirtinto

Nutarimu, 1  punkte – prieš pradedant dirbti ir (ar) vykdyti veiklą ir (ar) atnaujinant veiklą;“.

4. Pripažįstu netekusiu galios 6.2.2.1 papunktį.

5. Pakeičiu 6.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„6.3. nenustatyto periodiškumo pagal šio sprendimo 6 priede pateiktą algoritmą – asmenims,

turintiems teisę į asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas Privalomojo sveikatos draudimo

fondo biudžeto ar valstybės biudžeto lėšomis, asmenims, privalantiems deklaruoti gyvenamąją vietą

ir nurodytiems Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 4 straipsnio 1

dalyje, asmenims, kuriems išduota nacionalinė viza, Lietuvoje akredituotiems ir reziduojantiems

asmenims bei kitiems asmenims, norintiems pasinaudoti neribojamomis arba ribojamomis iš dalies

darbo, ūkinės veiklos ar kitos veiklos sąlygomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario

26 d. nutarime Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (toliau –

Nutarimas Nr. 152) numatytais atvejais ir siekiant atitikti Nutarimo Nr. 152 3.1.2.4.3 papunktyje

nurodytą kriterijų.“
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6. Pripažįstu netekusiu galios 61 punktą.

7. Pakeičiu 6 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas Arūnas Dulkys



Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės

lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo

2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336

(2021 m. birželio 30 d.  sprendimo Nr. V-1569   redakcija)

6 priedas

Asmenų, norinčių pasinaudoti neribojamomis arba ribojamomis iš dalies darbo, ūkinės veiklos ar kitos veiklos sąlygomis, tyrimo algoritmas

Antigeno testas

Aktyvi infekcija Aktyvi infekcija neaptikta

Asmuo, norintis pasinaudoti neribojamomis arba ribojamomis iš dalies darbo, ūkinės veiklos ar kitos

veiklos sąlygomis

PGR tyrimas

Aktyvi infekcija
Aktyvi infekcija

neaptikta




