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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. sausio
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, atvykusių iš trečiųjų šalių, izoliavimo ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) atlikimo“:
1.1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:
„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir
4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37
straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr.
1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.1.3 papunkčiu, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl
Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės
operacijų vadovo paskyrimo“, atsižvelgdamas į 2020 m. birželio 30 d. Tarybos rekomendaciją (ES)
2020/912 dėl laikino nebūtinų kelionių į ES apribojimo ir galimo tokio apribojimo panaikinimo ir
2020 m. spalio 13 d. Tarybos rekomendaciją (ES) 2020/1475 dėl suderinto požiūrio į laisvo judėjimo
apribojimą reaguojant į COVID-19 pandemiją bei siekdamas užtikrinti COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) plitimo prevenciją n u s p r e n d ž i u:“.
1.2. Pakeičiu 3 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„3. Reikalavimas izoliuotis netaikomas šiems užsieniečiams, kai tokių asmenų kelionės tikslas
yra susijęs su darbo funkcijų vykdymu arba esminių poreikių užtikrinimu ir jie turi ne seniau nei 48
val. laikotarpiu prieš grįžtant / atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą laboratorinį tyrimą COVID19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautą neigiamą tyrimo atsakymą arba per 24 val. nuo
atvykimo į Lietuvos Respubliką kreipiasi į Karštąją koronaviruso liniją tel. numeriu 1808 ar
laboratorinius COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoja
tyrimo atlikimui (jeigu tyrimas atliekamas Lietuvos Respublikoje, šie asmenys izoliuojasi tol, kol
bus gautas neigiamas laboratorinio tyrimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatyti
atsakymas):“.
1.3. Pakeičiu 4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„4.2. ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose
įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, kai kelionės
tikslas yra susijęs su darbo funkcijų vykdymu.“
1.4. Papildau 7 punktu:
„7. Asmenys, nurodyti šio sprendimo 3 ir 4 punktuose:
7.1. turi turėti numatytą išimtį įrodančius dokumentus, kuriuos, pareikalavus, privalo pateikti
NVSC specialistams ar pareigūnams, atliekantiems izoliuotų asmenų tikrinimą dėl izoliavimo
reikalavimų laikymosi;

2
7.2. 14 dienų nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos turi apriboti asmenų, su
kuriais bendraujama, skaičių. Dirbantiems asmenims rekomenduojama tik nuvykti į darbą ir namus,
jei nėra galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Bendraujant su kitais asmenimis, tokie asmenys turi dėvėti
nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones),
laikytis saugaus atstumo ir kitų bendrųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos
priemonių.“
2. N u s t a t a u, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. vasario 1 d.
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