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LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS
VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ
VADOVAS
SPRENDIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO,
VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ
VADOVO 2020 M. LIEPOS 17 D. SPRENDIMO NR. V-1680 „DĖL UŽSIENIEČIŲ
IZOLIAVIMO SĄLYGŲ IR TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO
INFEKCIJOS) ATLIKIMO“ PAKEITIMO
2021 m.

d. Nr. VVilnius

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 SARSCoV-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.

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas

Arūnas Dulkys

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Dokumento pavadinimas (antraštė)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS
APSAUGOS MINISTRO,
VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS
VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. LIEPOS 17
D. SPRENDIMO NR. V-1680 „DĖL UŽSIENIEČIŲ
IZOLIAVIMO SĄLYGŲ IR TYRIMŲ DĖL COVID-19
LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ATLIKIMO“
PAKEITIMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2021-07-02 Nr. V-1598

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

2021-07-05 Nr. (4.16 E) 2-4529

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Arūnas Dulkys Ministras

Parašo sukūrimo data ir laikas

2021-07-02 15:06

Parašo formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas

2021-07-02 15:06

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-A

Sertifikato galiojimo laikas

2020-12-11 09:21 - 2023-12-11 09:21

Parašo paskirtis

Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Nijolė Armalytė Vyriausiasis specialistas

Parašo sukūrimo data ir laikas

2021-07-02 15:10

Parašo formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas

2021-07-02 15:10

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-B

Sertifikato galiojimo laikas

2020-06-25 09:16 - 2023-06-25 09:16

Parašo paskirtis

Gauto dokumento registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Nijolė Černiauskaitė Vyriausioji specialistė

Parašo sukūrimo data ir laikas

2021-07-05 15:19

Parašo formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas

2021-07-05 15:20

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas

2021-04-20 16:07 - 2023-04-20 16:07

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų
vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20210601.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-07-06)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją 2021-07-06 nuorašą suformavo Anželika Milko
atspausdinęs darbuotojas
Paieškos nuoroda

-

Papildomi metaduomenys

-

