IŠIMTYS DĖL TYRIMŲ IR IZOLIACIJOS (galioja sausio 31 d. – vasario 6 d.)
Reikalavimai dėl izoliacijos
• asmenims, atvykusiems iš šalių, priskiriamų geltonos
nėra taikomi, tačiau tyrimas dėl
ar žalios spalvos zonai;
COVID-19 yra privalomas
Toliau išvardytiems asmenims išimtys dėl izoliacijos taikomos
tik tuomet, jeigu jų kelionės tikslas susijęs su darbo funkcijų
vykdymu:
• asmenims, kurie naudojasi imunitetais ir privilegijomis
pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių
santykių, 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių
santykių, taip pat pagal kitas Lietuvos tarptautines
sutartis ir teisės aktus, jų šeimos nariams (sutuoktiniui
arba partneriui, asmens ir (ar) sutuoktinio arba
partnerio vaikams (įvaikiams), tėvams (įtėviams),
globėjams) (toliau – šeimos nariai), kitiems jų
artimiesiems giminaičiams ir juos aptarnaujančiam
personalui, oficialių delegacijų nariams, taip pat
diplomatams ir diplomatines atstovybes
aptarnaujančiam personalui;
• NATO ir NATO šalių kariniuose vienetuose
tarnaujantiems asmenims ir juos aptarnaujančiam
personalui bei jų šeimos nariams ir kitiems jų
artimiesiems giminaičiams, taip pat tikrosios karo
tarnybos kariams;
• pareigūnams, vykdantiems ekstradicijos, asmenų
perdavimo ar perėmimo užduotis;
• užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos žvalgybos
institucijas su nacionalinio saugumo užtikrinimu
susijusiais tikslais, atitinkamai Lietuvos krašto
apsaugos ministro ar Lietuvos valstybės saugumo
departamento direktoriaus leidimu;
• sveikatos priežiūros specialistams;
• pasienio darbuotojams, taip pat kasdien ar kiekvieną
darbo dieną kertantiems Lietuvos ir kitos Europos
Ekonominės Erdvės valstybės sieną asmenims,
vykstantiems darbo reikalais, mokiniams ir juos į
ugdymo įstaigą vežantiems asmenims, studentams ir
stažuotojams;
• jūrininkams, išskyrus įgulų narius, kurie vykdo
keleivių vežimus tarptautinio susisiekimo maršrutais;
• aukšto meistriškumo sportininkams, aukšto
meistriškumo sporto specialistams, aukšto
meistriškumo sporto instruktoriams, sporto medicinos
personalo darbuotojams, dalyvaujantiems
tarptautiniuose turnyruose, kurių organizavimui
nustatytos ir patvirtintos atskiros tarptautinės taisyklės
dėl COVID-19 pandemijos valdymo;
• iš Baltarusijos grįžusiems Lietuvos piliečiams –
mokytojams, vykdantiems lituanistinį švietimą

mokyklose Baltarusijoje bei dvasininkams,
vykdantiems sielovadinį darbą Baltarusijoje;
• Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR vidaus
reikalų ministerijos Aviacijos valdybos darbuotojams.
Į Lietuvą atvykstantiems
• tranzitu per Lietuvą vykstantiems asmenims, kai
asmenims reikalavimas dėl
Lietuvoje užtikrinami tik būtinieji sustojimai (degalų
izoliacijos ir testo nėra taikomas
papildymui, higienos poreikių užtikrinimui ir pan.). Ši
išimtis taikoma, kai kelionės tikslas nebūtinai susijęs
su darbo funkcijų vykdymu;
• turintiems asmens sveikatos priežiūros įstaigos
dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo persirgo COVID19 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. Siekiant pasinaudoti izoliacijos
išimtimi, gydymo įstaigos dokumento nereikia, jei
asmeniui COVID-19 diagnozuotas Lietuvoje ir
duomenys pateikti Elektroninės sveikatos paslaugų ir
bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje
sistemoje. Tuo tarpu norint pasinaudoti išimtimi dėl
testavimo, gydymo įstaigos dokumento, persirgus
Lietuvoje, pateikti nereikia, jei į Lietuvą grįžtama savo
transportu. Ši išimtis taikoma, kai kelionės tikslas
nebūtinai susijęs su darbo funkcijų vykdymu. Išimtis
netaikoma, atvykstant iš šalių, iš kurių atvykus
taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės
priemonės;
• asmenims, turintiems gydymo įstaigos dokumentą,
konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą arba tarptautinį
skiepijimų sertifikatą, nurodantį, kad asmens
skiepijimas viena iš nurodytų COVID-19 vakcinų
(„COVID-19 Vaccine Janssen“, „Comirnaty“,
„Spikevax“, „Vaxzevria“) pagal valstybės, kurioje
buvo atlikta vakcinacija, kompetentingos institucijos
patvirtintą skiepijimo schemą yra baigtas, jeigu po
COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos
dozės suleidimo yra praėję ne mažiau kaip 14 dienų
ir asmuo buvo paskiepytas:
o antra vakcinos doze, kai skiepijimo schemą
sudaro dvi vakcinos dozės;
o viena vakcinos doze, kai skiepijimo schemą
sudaro viena vakcinos dozė;
o bent viena vakcinos doze, kai vakcina
suleista asmeniui, kuris persirgo COVID-19
liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė
buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARSCoV-2 PGR tyrimo rezultatu.
Išimtis netaikoma, atvykstant iš šalių, iš kurių atvykus
taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės

•
•

Reikalavimas dėl testo
atlikimo prieš atvykstant į
Lietuvą netaikomas, tačiau
izoliacija yra privaloma

Reikalavimai dėl testo ir
izoliavimo ekipažų ir įgulų
nariams, kurie dirba
tarptautinius komercinius
vežimus vykdančiose įmonėse
ar vykdo tarptautinius
komercinius vežimus visų rūšių
transporto priemonėmis, bei
taikomos išimtys

•

oficialių delegacijų nariams, tiek keliaujant vežėjų
transportu, tiek kitais būdais;
tyrimo dėl COVID-19 rezultatai bei vakcinaciją ar
persirgimą įrodantys dokumentai turi būti pateikti
viena iš Europos sąjungos oficialių kalbų.
užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką
dėl ypatingų humanitarinių priežasčių, Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministro leidimu (tokie
asmenys privalo per 24 val. nuo atvykimo į Lietuvos
Respubliką 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).

Užsieniečiams, atvykstantiems vežėjų transportu į Lietuvos
Respubliką dėl ypatingų humanitarinių priežasčių, Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministro leidimu testo atsivežti
nereikia (tokie asmenys privalo per 24 val. nuo atvykimo į
Lietuvos Respubliką kreiptis į COVID-19 tyrimus atliekančią
įstaigą ir užsiregistruoti COVID-19 tyrimo atlikimui bei
paskirtu laiku savo lėšomis atlikti tyrimą).
Ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius
vežimus vykdančiose įmonėse ar vykdo tarptautinius
komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis (kai
jų kelionės tikslas susijęs su darbo funkcijų vykdymu):
o reikalavimai dėl testo:
• jei planuojamas buvimo Lietuvoje laikas yra
trumpesnis nei 24 val. testo nereikia (bet jei
vežėjas paliko transporto priemonę kitoje šalyje
ir skrenda į LT lėktuvu kaip keleivis - testas
reikalingas prieš patenkant į lėktuvą, kaip ir
kitiems keleiviams)
• testas reikalingas, jei iš anksto žinoma, kad
buvimo Lietuvos teritorijoje laikas yra ilgesnis,
nei 24 val. (ekipažų ir įgulų nariai, kurie vykdo
keleivių vežimus tarptautinio susisiekimo
maršrutais ir atvyksta vežėjų transportu turi
atsivežti testą; kiti ekipažų ir įgulų nariai,
atvykstantys kitais būdais – gali arba tyrimą
atsivežti, arba savo lėšomis pasidaryti LT)
• jei tokie asmenys lieka LT ilgiau nei 24 val.
neplanuotai (išskyrus atvejus, kai dėl
objektyvių aplinkybių, pavyzdžiui, procedūrų
muitinėje, pasienyje ar pan., asmuo neplanuotai
užtruko ilgiau), jiems reikia registruotis tyrimui
per 24 val. ir jį atlikti savo lėšomis.
o izoliacijos reikalavimai:
• izoliacija privaloma nuo atvykimo į Lietuvos
Respubliką iki išvykimo iš jos teritorijos

o

o

Reikalavimai vaikams

•
•

•

•

SAM Spaudos tarnyba

dienos, bet ne ilgiau kaip 7 dienos nuo
grįžimo/atvykimo;
• izoliacija netaikoma, kai jie:
pristato krovinį ar atvyksta jo pasiimti nelikdami
Lietuvos Respublikoje ar vyksta tranzitu per Lietuvos
Respubliką;
vyksta darbo reikalais į Baltarusiją, Estiją, Latviją,
Lenkiją ar Kaliningrado sritį, grįžta į per Lietuvą 24
val. ir kitoje šalyje neturi artimų kontaktų.
vaikams iki 16 m. nėra reikalavimo prieš atvykstant į
Lietuvos Respubliką turėti neigiamą tyrimo atsakymą;
vaikams iki 12 metų, atvykusiems iš raudonai ir pilkai
zonai priskiriamų šalių, izoliacija netaikoma. Jeigu
kartu su vaiku keliavusiems asmenims yra privaloma
izoliacija, rekomenduojama tokiems vaikams nelankyti
ugdymo įstaigos kartu keliavusių asmenų izoliacijos
laikotarpiu;
vyresniems vaikams (nuo 12 iki 16 metų), atvykusiems
iš raudonai ir pilkai zonai priskiriamų šalių, izoliacija
netaikoma tuo atveju, jeigu jie turi 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 neigiamą rezultatą. Jei tyrimas atliekamas
Lietuvoje, privaloma izoliuotis iki tyrimo rezultato
gavimo;
vaikai, atvykę iš šalių, iš kurių atvykus taikomos
sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės,
taip pat privalo atlikti du PGR tyrimus Lietuvoje bei
izoliuotis, nepriklausomai nuo jų amžiaus ar COVID19 tyrimo rezultato

