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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. Pakeičiu 2.3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„2.3.2. asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų
sertifikatą arba tarptautinį skiepijimų sertifikatą, nurodantį, kad:
2.3.2.1. asmens skiepijimas viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų
(„COVID-19 Vaccine Janssen“, „Comirnaty“, „Spikevax“, „Vaxzevria“, „Covishield“ ar
„Nuvaxovid“) 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 , bet ne daugiau kaip 270 dienų (270 dienų
terminas netaikomas asmenims iki 18 metų), ir asmuo buvo paskiepytas:
2.3.2.1.1. antra vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro dvi vakcinos dozės;
2.3.2.1.2. viena vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro viena vakcinos dozė;
2.3.2.1.3. 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;
2.3.2.2. asmuo yra paskiepytas sustiprinančiąja „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „COVID-19
Vaccine Janssen“ vakcinos doze;“.
1.2. Pakeičiu 3.3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„3.3.2. asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų
sertifikatą arba tarptautinį skiepijimų sertifikatą, nurodantį, kad:
3.3.2.1. asmens skiepijimas skiepijimas viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) vakcinų („COVID-19 Vaccine Janssen“, „Comirnaty“, „Spikevax“, „Vaxzevria“,
„Covishield“ ar „Nuvaxovid“) 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, bet ne daugiau kaip 270
dienų (270 dienų terminas netaikomas asmenims iki 18 metų), ir asmuo buvo paskiepytas:
3.3.2.1.1. antra vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro dvi vakcinos dozės;
3.3.2.1.2. viena vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro viena vakcinos dozė;
3.3.2.1.3. 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;
3.3.2.2. asmuo yra paskiepytas sustiprinančiąja „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „COVID-19
Vaccine Janssen“ vakcinos doze;“.
1.3. Pripažįstu netekusiu galios 31 punktą.
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1.4. Pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:
„33. asmenims, atvykusiems iš šalių, COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų
šalių sąraše priskirtų geltonai ar pilkai zonai, (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),
ne vėliau kaip trečią atvykimo į Lietuvos Respubliką dieną rekomenduojama savo lėšomis atlikti
COVID-19 tyrimą (greitąjį antigeno testą ar PGR).“
1.5. Pakeičiu 4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„4.1. netaikoma asmenims, atvykusiems iš šalių, Paveiktų šalių sąraše priskirtų geltonai
zonai;“.
1.6. Pakeičiu 4.5.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„4.5.2. kai jie vyksta darbo reikalais į Baltarusijos Respubliką, Estijos Respubliką ar Rusijos
Federacijos Kaliningrado sritį ir grįžta į Lietuvos Respubliką 24 val. laikotarpiu nuo išvykimo iš
Lietuvos Respublikos ir užsienio šalyje neturi artimų kontaktų su kitais asmenimis;“.
1.7. Pakeičiu 4.8 papunktį ir jį išdėstau taip:
„4.8. netaikoma asmenims nuo 12 iki 16 metų, atvykusiems iš šalių, COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąraše priskirtų 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. šis sprendimas įsigalioja 2022 m. vasario 5 d.
2.2. šio sprendimo nuostatos taikomos asmenims, atvykusiems į Lietuvos Respubliką nuo šio
sprendimo įsigaliojimo dienos.
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