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

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimą Nr. V-1680

„Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)

atlikimo“:

1.1. Papildau 31 punktu:

„31. asmenys, atvykę iš šalių, COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąraše

priskirtų geltonai zonai (išskyrus asmenis iki 7 m., asmenis, nurodytus Izoliavimo taisyklių 11.1.12

papunktyje bei oficialių delegacijų narius), ne anksčiau, kaip trečią ir ne vėliau kaip penktą atvykimo

į Lietuvos Respubliką dieną privalo atlikti SARS-CoV-2 PGR tyrimą.“

1.2. Pakeičiu 4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.1. netaikoma asmenims, atvykusiems iš šalių, Paveiktų šalių sąraše priskirtų geltonai ar

žaliai zonai;“.

1.3. Pakeičiu 4.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.8. netaikoma asmenims nuo 7 iki 16 metų, atvykusiems iš šalių, COVID-19 ligos

(koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąraše priskirtų raudonai ir pilkai zonai, ir 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.“

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šio sprendimo nuostatos taikomos tik asmenims, kurie atvyksta į Lietuvos Respubliką po

šio įsakymo įsigaliojimo;

2.2. šis sprendimas įsigalioja 2021 m. liepos 5 d.
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