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(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 

 

2022 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. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip: 

„13. Sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėję asmenys 

izoliuojami vadovaujantis Taisyklių prieduose pateiktais algoritmais:   

13.1. sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėję asmenys, (išskyrus 

asmenis, nurodytus Taisyklių 13.3 – 13.4 papunkčiuose), izoliuojami vadovaujantis Sąlytį turėjusių 

asmenų izoliavimo algoritmu (Taisyklių 8 priedas);  

13.2. 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, izoliavimo algoritmu (Taisyklių 9 priedas);  

13.4.3. asmenys, dirbantys ASPĮ, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikiančiose 

įstaigose bei socialinės globos įstaigose, teikiančiose slaugos paslaugas, izoliuojami vadovaujantis 

Sąlytį turėjusių asmenų, dirbančių ASPĮ,  palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikiančiose 

įstaigose bei socialinės globos įstaigose, teikiančiose slaugos paslaugas, izoliavimo algoritmu 

(Taisyklių 7 priedas).“  

1.2. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip: 

„14. Asmenys, kuriems vadovaujantis Taisyklių 13.1 ir 13.2 papunkčiais, izoliacija nėra 

taikoma, 10 dienų nuo paskutinės sąlyčio 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 (medicinines kaukes, respiratorius), laikytis saugaus atstumo ir kitų 

bendrųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos priemonių.“ 

1.3. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip: 

„5. ASPĮ, kuriose tiriamas, stebimas ar gydomas ligonis ar asmuo, įtariamas, kad serga:  
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5.1. stacionarinės ASPĮ specialistai prieš paleisdami iš stacionarinės ASPĮ ligonį, asmenį, 

įtariamą, kad serga, arba mobilūs punktai bei karščiavimo klinikos, kai imamas tepinėlis dėl COVID-

19 ligos (koronaviruso infekcija) nustatymo asmenims, įtariamiems, kad serga, informuoja tokį 

asmenį apie Taisyklėse nustatytą izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar paskirtoje 

asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose tvarką, 

įteikia pasirašyti (jei iki šiol asmuo nebuvo pasirašęs) sutikimo būti izoliuotam formą ir atitinkamą 

atmintinę: 

5.1.1. ligoniui įteikiamas pasirašyti sutikimas būti izoliuotam parengtas pagal Taisyklių 

1 priede pateiktą formą ir Namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje izoliuoto asmens, sergančio 

COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), atmintinė (Taisyklių 2 priedas);  

5.1.2. asmeniui, įtariamam, kad serga, kurio izoliavimo vieta namuose ar kitoje gyvenamojoje 

aplinkoje atitinka Taisyklių reikalavimus, įteikiamas pasirašyti sutikimas būti izoliuotam, parengtas 

pagal Taisyklių 1 priede pateiktą formą, ir Namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje izoliuoto asmens, 

įtariamo, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmens, turėjusio sąlytį,  atmintinė 

(Taisyklių 3 priedas);  

5.2. apie ligonio ar asmens, įtariamo, kad serga, pasirašytą sutikimą būti izoliuotam namuose, 

parengtą pagal Taisyklių 1 priede pateiktą formą, pažymi ESPBI IS ir (ar) asmens sveikatos priežiūros 

įstaigos informacinėje sistemoje asmens medicinos dokumentų formoje E003/a „Stacionaro epikrizė“ 

arba formoje E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“ (toliau – forma E025);  

5.3. sprendimai dėl ligonio izoliavimo paskirtoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje 

priimami ir informacija apie tokius ligonius perduodama atitinkamoms institucijoms, vadovaujantis 

specialiais ligonių izoliavimo ir transportavimo klausimus reglamentuojančiais teisės aktais;“. 

1.4. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip: 

„6. Pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros šeimos medicinos paslaugas teikianti 

įstaiga, prie kurios yra prisirašęs ligonis, asmuo įtariamas, kad serga, privalo: 

6.1. nuotoliniu būdu pagal nustatytą tvarką palaikyti reguliarų ryšį su ligoniu, asmeniu, 

įtariamu, kad serga, izoliuotu namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos 

numatytose patalpose, ir stebėti dėl lėtinių neinfekcinių ligų ir prireikus nuotoliniu būdu koreguoti 

gydymą; 

6.2. šeimos gydytojo komandos nariui nuotoliniu būdu nustačius, kad ligoniui, asmeniui, 

įtariamam, kad serga, dėl sveikatos būklės būtina hospitalizacija, skambinti į Bendrąjį pagalbos centrą 

telefono numeriu 112; 

6.3. sužinojusi, kad ligonis ar asmuo, įtariamas, kad serga, pažeidė Taisykles, privalo apie 

pažeidimą ar atsisakymą laikytis Taisyklių įrašyti į asmens medicinos dokumentų formą E025 ESPBI 

IS ar (ir) asmens sveikatos priežiūros įstaigos informacinėje sistemoje ir nedelsdama informuoti 

NVSC bei atitinkamos savivaldybės gydytoją teisės aktų nustatyta tvarka; 

6.4. informaciją apie ligoniui ar asmeniui, įtariamam, kad serga, suteiktas paslaugas įrašyti į 

asmens medicinos dokumentų formą E025 ESPBI IS ar (ir) asmens sveikatos priežiūros įstaigos 

informacinėje sistemoje; 

6.5. išduodama elektroninį nedarbingumo ar nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą, ligonį 

ar asmenį, įtariamą, kad serga, nuotoliniu būdu supažindinti su Taisyklėmis.“ 

1.5. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip: 

„7. NVSC specialistas, Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir 

kontrolės informacinėje sistemoje (toliau – ULSKIS) nustatęs sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga 

(koronaviruso infekcija) turėjusį asmenį, ar grįžusį / atvykusį iš šalių, įtrauktų į Paveiktų šalių sąrašą, 

arba keliavusį per jas 10 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką, ir kuriems 

nėra taikomos išimtys dėl izoliavimo, kai reikia skirti privalomą izoliavimą: 
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7.1. sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusiam asmeniui 

išsiunčiama trumpoji SMS žinutė su nuoroda į interneto svetainėje patalpintą Asmens sutikimo būti 

izoliuotam formą (Taisyklių 1 priedas); 

7.2. NVSC izoliuoja sąlytį turėjusius  asmenis, grįžusius/atvykusius iš užsienio valstybių, 

kurie užpildė keleivio anketą: https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form/flight-passenger ir pažymėjo, kad 

susipažino su Izoliacijos taisyklėmis ir vyriausiojo epidemiologo sprendimu; 

7.3. išduoda elektroninį nedarbingumo pažymėjimą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. 

vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei 

elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) 

karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis tik pateikus atitinkamos formos prašymą per e. paslaugų 

sistemą portalą – Elektroninius valdžios vartus adresu www.epaslaugos.lt, registruotu paštu ar 

atstovui atvykus į NVSC departamentą ar teritorinį jo skyrių;  

7.4. informuoja sąlytį turėjusį asmenį, kad jei izoliavimo metu pasireiškia ligos simptomai 

(karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, skonio ir kvapo netekimas), jis turi nedelsdamas 

registruotis tyrimo atlikimui telefono numeriu 1808 ar https://1808.lt/; 

7.5. jei asmuo nesilaiko Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir 

kontrolės įstatymo reikalavimų ir nustatytos izoliavimo tvarkos, NVSC turi teisę surašyti 

administracinių nusižengimų protokolus arba kreipiasi į teisėsaugos institucijas dėl baudžiamosios 

atsakomybės taikymo;  

7.6. Išduoda leidimą palikti izoliavimo vietą Taisyklių 8.4 papunktyje nurodytais atvejais;  

7.7. esant poreikiui, iš sąlytį turėjusių asmenų, grįžusių / atvykusių iš užsienio valstybės, gali 

pareikalauti dokumentų, įrodančių, kad asmuo priklauso tam tikrai grupei asmenų, kuriai taikoma 

išimtis dėl tyrimo atlikimo ir (ar) izoliavimo.“  

1.6. Pripažįstu netekusiu galios 71 punktą. 

1.7. Pakeičiu 84.3. papunktį ir jį išdėstau taip: 

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

7 dienas nuo asmens, kuriam patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), teigiamo PGR 

tyrimo atlikimo dienos, kai asmuo turėjo sąlytį su kartu  gyvenančiu asmeniu, ar nuo paskutinės 

sąlyčio dienos, kai asmuo turėjo sąlytį darbo vietoje ar ugdymo įstaigoje.“  

1.8. Pakeičiu 84.4 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„84.4. sąlytį turėjusiems asmenims, grįžusiems iš užsienio valstybės: 

84.4.1. 7 dienas nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos, išskyrus Taisyklių 

84.4.2 papunktyje nurodytus atvejus. Izoliavimo terminas gali būti trumpinamas (išskyrus sąlytį 

turėjusius asmenis, grįžusius / atvykusius iš šalių, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos 

užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės (vadovaujantis Paveiktų šalių sąrašu)): 

84.4.1.1. suėjus 14 dienų po COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos dozės 

suleidimo (išskyrus asmenis, kurie 10 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką 

lankėsi šalyse, Paveiktų šalių sąraše priskirtose šalims, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos 

užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės) ir pateikus NVSC tai įrodančius dokumentus, kai asmuo 

buvo paskiepytas:   

84.4.1.1.1. antra vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro dvi vakcinos dozės; 

84.4.1.1.2. viena vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro viena vakcinos dozė; 

84.4.1.1.3. bent viena vakcinos doze, kai vakcina suleista asmeniui, kuris persirgo COVID-19 

liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR 

tyrimo rezultatu;  

84.4.2. Taisyklių 11.2.5 papunktyje nurodytiems asmenims izoliavimas privalomas nuo 

atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos teritorijos dienos, bet ne ilgiau kaip 7 dienas nuo 

https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form/flight-passenger
https://1808.lt/
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grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos (kai jie pristato krovinį ar atvyksta jo pasiimti 

nelikdami Lietuvos Respublikoje ar vyksta tranzitu per Lietuvos Respubliką – izoliavimas 

netaikomas).  

84.4.3. tam tikrų kategorijų asmenims, kuriems taikomas reikalavimas tik dėl tyrimų atlikimo, 

rekomenduojama izoliuotis tol, kol bus gautas neigiamas laboratorinio tyrimo dėl COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) atsakymas, jeigu toks tyrimas atliekamas Lietuvoje. Tokie asmenys 

10  dienų nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką 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 (medicinines kaukes, respiratorius), laikytis saugaus atstumo ir kitų 

bendrųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos priemonių.“ 

1.9. Pakeičiu 9.8 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„9.8. suteikti reikalingą informaciją NVSC užpildant NVSC puslapyje esančią anketą 

asmenims, kuriems patvirtinta COVID-19 liga, https://atvejis.nvsc.lt/ ir/arba NVSC specialistui, 

atliekančiam COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinę diagnostiką;“. 

1.10. Pakeičiu 11.7 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„11.7. suteikti reikalingą informaciją NVSC užpildant NVSC puslapyje esančią anketą 

asmenims, kuriems patvirtinta COVID-19 liga, https://atvejis.nvsc.lt/ ir/arba NVSC specialistui, 

atliekančiam COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinę diagnostiką;“. 

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

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

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

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

1.15. Pripažįstu netekusiu galios 5 priedą. 

1.16. Pripažįstu netekusiu galios 6 priedą. 

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

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

1.19. Pakeičiu 9 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). 

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

2.1. šis įsakymas įsigalioja 2022 m. sausio 17 d.; 

2.2 šio įsakymo 1.1, 1.7 – 1.8 ir 1.17 – 1.19 papunkčiuose išdėstyti Taisyklių pakeitimai 

taikomi tik tiems sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusiems 

asmenims, dėl kurių izoliavimo sprendžiama nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos, ir asmenims, 

atvykusiems ar grįžusiems į Lietuvos Respubliką iš užsienio valstybių nuo šio įsakymo įsigaliojimo 

dienos; 

2.3. sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusiems asmenims ir 

asmenims, atvykusiems ar grįžusiems į Lietuvos Respubliką iš užsienio valstybių, kuriems 

izoliavimas buvo paskirtas iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos, gali būti sutrumpintas izoliavimo 

terminas iki 7 dienų, jiems kreipiantis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos.  

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras   Arūnas Dulkys 

 

 

 

 

Skelbti teisės aktų registre 

https://atvejis.nvsc.lt/
https://atvejis.nvsc.lt/

