
 

 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. 

KOVO 12 D. ĮSAKYMO NR. V-352 „DĖL ASMENŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA 

(KORONAVIRUSO INFEKCIJA), ASMENŲ, ĮTARIAMŲ, KAD SERGA COVID-19 LIGA 

(KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IR ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ, IZOLIAVIMO 

NAMUOSE, KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE AR SAVIVALDYBĖS 

ADMINISTRACIJOS NUMATYTOSE PATALPOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ 

PAKEITIMO  

 

2021 m.                        d. Nr. V- 

Vilnius 

 

1. P a k e i č i u Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, 

įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo 

namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose 

taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu 

Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad 

serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje 

gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“, 

(toliau – Taisyklės): 

1.1. Papildau 13.3 papunkčiu: 

„13.3. asmenys, kurie turėjo sąlyti su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) 

ugdymo įstaigoje, izoliuojami vadovaujantis Asmenų, turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga 

(koronaviruso infekcija) ugdymo įstaigoje, izoliacijos algoritmu (Taisyklių 9 priedas);“. 

1.2. Pakeičiu 84.3 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„84.3. sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusiems asmenims  –

10 dienų nuo paskutinės sąlyčio dienos. Izoliavimo terminas gali būti trumpinamas: 

84.3.1. ne anksčiau, kaip 7 izoliavimo dieną atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą ir gavus 

neigiamą rezultatą, jei asmeniui nepasireiškia ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomai 

(staiga prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas).  

84.3.2. ASPĮ darbuotojams, studentams, atliekantiems praktiką ASPĮ, ASPĮ 

savanoriaujantiems savanoriams, esant ASPĮ personalo trūkumui, ASPĮ vadovas, atsižvelgęs į ASPĮ 

infekcijų kontrolės specialisto siūlymus, gali priimti sprendimą dėl izoliavimo termino individualiai, 

vadovaujantis Sąlytį turėjusių ASPĮ darbuotojų izoliacijos algoritmu (Taisyklių 7 priedas).“ 

1.3. Pakeičiu 84.6.2 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„84.6.2. 10 dienų, jei bent vieno asmens iš bendro kaupinio, kuriame nustatytas teigiamas 

rezultatas, individualūs tyrimai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti nėra atliekami. 

Jeigu viename kaupinyje buvo tiriami sąlyčio tarpusavyje neturėjusių asmenų ėminiai, asmuo gavęs 

neigiamą individualų tyrimo atsakymą izoliuotis neturi, jei neturėjo sąlyčio su kitais asmenimis iš 

teigiamo kaupinio;“. 

1.4. Papildau 84.6.4 papunkčiu: 

„84.6.4. sąlytį su teigiamu kaupiniu ugdymo įstaigoje turėjusiems asmenims izoliacija gali 

būti netaikoma, vadovaujantis Asmenų, turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga 

(koronaviruso infekcija) ugdymo įstaigoje, izoliacijos algoritmu (Taisyklių 9 priedas).“ 

1.5. Pakeičiu 85 punktą ir jį išdėstau taip: 

„85. asmenys, nurodyti Taisyklių 84.3 ir 84.6 papunkčiuose, kuriems izoliacija netaikoma arba 

buvo sutrumpintas izoliacijos terminas, tol, kol praeis 10 dienų nuo paskutinės sąlyčio dienos, ir 
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asmenys, nurodyti Taisyklių 84.4 papunktyje, ir kuriems buvo sutrumpintas izoliacijos terminas, tol, 

kol praeis 10 dienų nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos, turi apriboti asmenų, su 

kuriais bendraujama, skaičių, bendraudami su kitais asmenimis privalo dėvėti nosį ir burną 

dengiančias apsaugos priemones, stebėti savo sveikatą, ar nepasireiškia COVID-19 ligai 

(koronaviruso infekcijai) būdingi simptomai, ir griežtai laikytis kitų infekcijų kontrolės reikalavimų.“ 

1.6. Pakeičiu 12.3 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„12.3. izoliavimo metu tame pačiame kambaryje kartu su ligoniu negali gyventi kiti sveiki 

asmenys, išskyrus atvejus, kai reikia slaugyti COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantį vaiką 

ar negalią turintį asmenį. Kartu su ligoniu gyvenantys asmenys yra sąlytį turėję asmenys, kuriems 

privaloma izoliuotis 10 dienų po paskutinės sąlyčio dienos ir laikytis Taisyklių VI skyriuje nurodytų 

reikalavimų.“ 

1.7. Pakeičiu 16.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„16.1.2. sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turintys asmenys gali 

gyventi tame pačiame bute / name su ligoniu, jeigu jie gyveno kartu iki COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) diagnozės nustatymo, atsisako izoliuotis kitoje gyvenamojoje vietoje ir 

sutinka gyventi kartu. Tokiu atveju ligonis ir kartu gyvenantys asmenys turi izoliuotis atskiruose gerai 

vėdinamuose kambariuose, apriboti judėjimą namuose ir sumažinti dalijimąsi bendra erdve, jei yra 

galimybė, ligoniui rekomenduojama naudotis atskiru sanitariniu mazgu. Kartu su ligoniu 

gyvenantiems sąlytį turėjusiems asmenims privaloma izoliuotis 10 dienų po paskutinės sąlyčio 

dienos;“. 

1.8. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). 

1.9. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). 

1.10. Pakeičiu 3 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama). 

1.11. Pakeičiu 4 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama). 

1.12. Pakeičiu 5 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama). 

1.13. Pakeičiu 6 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama). 

1.14. Pakeičiu 7 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama). 

1.15. Pakeičiu 8 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama). 

1.16. Papildau 9 priedu (pridedama). 

2. N u s t a t a u, kad: 

2.1. šiuo įsakymu pakeistų Taisyklių nuostatos taikomos tik asmenims, kuriems izoliacija po 

turėto sąlyčio su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) yra paskiriama nuo šio 

įsakymo įsigaliojimo dienos;  

2.2. asmenims, kuriems izoliacija po turėto sąlyčio su sergančiuoju COVID-19 liga 

(koronaviruso infekcija) yra paskirta iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos, izoliacijos terminas gali būti 

trumpinamas tik pagal šiuo įsakymu pakeistų Taisyklių 84.3.1 papunktyje nustatytus reikalavimus. 

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras  Arūnas Dulkys 

 

 

 

 

Skelbti teisės aktų registre 

  


