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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO–
VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ
VADOVO 2020 M. RUGPJŪČIO 7 D. SPRENDIMO NR. V-1816 „DĖL ASMENŲ,
KURIEMS SKIRTA IZOLIACIJA, KONTROLĖS“ PAKEITIMO
2021 m.

d. Nr. VVilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 7 d. sprendimą Nr. V-1816
„Dėl asmenų, kuriems skirta izoliacija, kontrolės“:
1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:
„1. Savivaldybių administracijų direktoriams užtikrinti asmenų, grįžusių ar atvykusių iš
užsienio valstybių (nustatant prioritetą grįžusių ar atvykusių iš šalių, iš kurių atvykus taikomos
sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės), kurių izoliavimo vieta savivaldybės
administracijos numatytose patalpose, namuose ar kitoje gyvenamojoje aplinkoje tikrinimą
izoliacijos laikotarpiu dėl izoliavimo reikalavimų laikymosi.“
2. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:
„2. Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PD) užtikrinti
asmenų, kuriems patvirtinta COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) lengva forma ir kurių
sveikatos būklė leidžia juos gydyti ambulatoriškai, asmenų, įtariamų, kad serga bei asmenų, turėjusių
sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kurių izoliavimo vieta namuose ar
kitoje gyvenamojoje aplinkoje, asmenų, grįžusių ar atvykusių iš užsienio valstybių (nustatant
prioritetą grįžusių ar atvykusių iš šalių, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų
kontrolės priemonės), kurių izoliavimo vieta namuose ar kitoje gyvenamojoje aplinkoje, tikrinimą
izoliacijos laikotarpiu dėl izoliavimo reikalavimų laikymosi.“
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