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IŠIMTYS DĖL TYRIMŲ (galioja nuo vasario 14 d.)
Į Lietuvą atvykstantiems
• tranzitu per Lietuvą vykstantiems asmenims, kai
asmenims reikalavimas dėl testo
Lietuvoje užtikrinami tik būtinieji sustojimai (degalų
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.
• 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“, „Covishield“ ar
„Nuvaxovid“) 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, bet ne daugiau kaip 270 dienų (270 dienų
terminas netaikomas asmenims iki 18 metų), 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 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.
• > asmuo yra paskiepytas sustiprinančiąja
„Comirnaty“, „Spikevax“ ar „COVID-19 Vaccine
Janssen“ vakcinos doze.
• vaikams iki 16 m.
• oficialių delegacijų nariams

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).
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.
•

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