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

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. sprendimą Nr. V-891

„Dėl asmenų teisės į švelnesnes karantino režimo priemones patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 1 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„1. Asmenims, atitinkantiems bent vieną iš Nutarimo 18 punkte nurodytų kriterijų, kuriems

Nutarime nurodytais atvejais darbo, ūkinės veiklos ar kitos veiklos gali būti neribojamos arba

ribojamos iš dalies (toliau – švelnesnės karantino režimo priemonės), teisė į švelnesnes karantino

režimo priemones patvirtinama šiais būdais:“.

2. Pakeičiu 1.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.1.1. Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės

sistemos (toliau – ESPBI IS) vakcinacijos įrašas, teigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR

tyrimo ar antigeno testo) rezultatų (duomenų) protokolas (persirgusiems asmenims) arba

neigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo) rezultatų (duomenų)

protokolas, kuriuos asmuo gali pateikti atspausdintus arba išsaugotus skaitmeniniu formatu, arba

tiesiogiai prisijungęs prie ESPBI IS;“.

3. Pakeičiu 1.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.1.2. asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo

persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) arba nurodantis, kad asmens skiepijimas COVID-

19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina atitinka Nutarime nurodytus kriterijus, arba asmens

sveikatos priežiūros įstaigos išduotas neigiamas laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar

antigeno testo) atsakymas, kuriuos asmuo gali pateikti atspausdintus arba išsaugotus skaitmeniniu

formatu;“.

4. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

„3. VĮ Registrų centras asmens duomenis apie neigiamą asmens laboratorinio tyrimo

(SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo) atsakymą, asmenų persirgimo COVID-19 liga

(koronaviruso infekcija) ir paskiepijimo viena iš nurodytų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)

vakcinų faktą ir fakto galiojimo terminą teikia Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos

vidaus reikalų ministerijos iš ESPBI IS asmens duomenų teikimo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir

tvarka šio sprendimo 2.1 papunktyje nurodytu tikslu.“
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