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IŠIMTYS,

KADA SĄLYTĮ SU SERGANČIUOJU COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO
INFEKCIJA) TURĖJĘS ASMUO IR SĄLYTĮ TURĖJĘS ASMUO, GRĮŽĘS IŠ

UŽSIENIO VALSTYBĖS, GALI PALIKTI IZOLIACIJOS VIETĄ

„8. Izoliuotas asmuo gali palikti izoliavimo vietą šiais atvejais:

8.1. sąlytį turėjęs asmuo, grįžęs iš užsienio valstybės (išskyrus asmenį, nurodytą
Taisyklių 8.6 papunktyje), gali palikti izoliavimo vietą dėvėdamas nosį ir burną dengiančią
apsaugos priemonę (veido kaukę, respiratorių ar kitą priemonę), kuri priglunda prie veido ir
visiškai dengia nosį ir burną, šiais atvejais:

8.1.1. organizuoti artimo žmogaus laidotuves, palaikų pargabenimą ir (arba) dalyvauti
artimo žmogaus šarvojimo ceremonijoje/laidotuvėse arba lankyti terminalinės būklės pacientų;

8.1.2. nuvykti į ASPĮ ėminių iš nosiaryklės ir ryklės COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti paėmimui;

8.1.3. nuvežti savimi negalinti pasirūpinti asmenį į ASPĮ sveikatos priežiūros paslaugoms
gauti ar į mobilųjį punktą ėminių iš nosiaryklės ir ryklės COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti paėmimui;

8.1.4. nuvykti į teisiniams reikalams tvarkyti būtiną vietą;

8.1.5. dalyvauti savo vestuvėse;

8.1.6. aukšto meistriškumo sportininkai, aukšto meistriškumo sporto specialistai, aukšto
meistriškumo sporto instruktoriai, sporto medicinos personalas, gali nuvykti į aukšto
meistriškumo sporto pratybas, treniruočių stovyklas, varžybas ir su jų sporto veikla susijusias
institucijas ar įstaigas;

8.1.7. nuvykti į valstybės institucijas, įstaigas ir organizacijas jų kvietimu;

8.1.8. užsieniečiai ir Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys ar dirbantys užsienyje,
asmenys, kuriems būtina išvykti sveikatos priežiūros tikslais, ir asmenys, nurodyti Taisyklių
11.2.5 papunktyje, gali išvykti iš Lietuvos Respublikos į valstybę, kurioje jie gyvena, dirba ar
kurioje bus teikiama sveikatos priežiūros paslauga, nepraėjus nustatytam izoliavimo laikotarpiui,
informavę NVSC apie planuojamą išvykimą.

8.2. sąlytį turėjęs asmuo, grįžęs iš užsienio valstybės, nurodytas Taisyklių 11.2
papunktyje, gali palikti izoliavimo vietą dėvėdamas nosį ir burną dengiančią apsaugos
priemonę (veido kaukę, respiratorių ar kitą priemonę), kuri priglunda prie veido ir visiškai
dengia nosį ir burną, darbo metu gali nuvykti į darbo / verslo reikalams tvarkyti būtiną vietą;

8.3. Sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjęs asmuo gali
palikti izoliavimo vietą dėvėdamas nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę (veido kaukę,

Parengta, vadovaujantis 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) (Nauja redakcija nuo 2020-03-27: Nr. V-550,
2020-03-26, paskelbta TAR 2020-03-27, i. k. 2020-06146)
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respiratorių ar kitą priemonę), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną, šiais
atvejais:

8.3.1. organizuoti artimo žmogaus laidotuves, palaikų pargabenimą ir (arba) dalyvauti
artimo žmogaus šarvojimo ceremonijoje/laidotuvėse arba lankyti terminalinės būklės pacientų;

8.3.2. nuvykti į ASPĮ ėminių iš nosiaryklės ir ryklės COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti paėmimui ar serologiniam SARS-CoV-2 antikūnų
tyrimui atlikti;

8.3.3. nuvežti savimi negalinti pasirūpinti asmenį į ASPĮ sveikatos priežiūros paslaugoms
gauti ar į mobilųjį punktą ėminių iš nosiaryklės ir ryklės COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti paėmimui;

8.3.4. užsieniečiai ir Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys ar dirbantys užsienyje,
gali išvykti iš Lietuvos Respublikos į valstybę, kurioje jie gyvena ar dirba, nepraėjus nustatytam
izoliavimo laikotarpiui, jei ne seniau nei 48 val. iki planuojamo išvykimo atliktas laboratorinis
tyrimas COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautas neigiamas tyrimo rezultatas
ir išvykimo dieną neturi ūmiai viršutinių kvėpavimo takų infekcijai būdingų požymių. Apie
planuojamą išvykimą privaloma informuoti NVSC ne vėliau, kaip 24 val. iki išvykimo iš
Lietuvos Respublikos, pridedant neigiamą tyrimo atsakymą įrodantį dokumentą.

8.4. izoliuotas asmuo turi kreiptis į NVSC ir gauti leidimą nuvykti į kitą izoliavimo vietą,
jei asmuo dėl tam tikrų priežasčių ją turi pakeisti (leidimas išduodamas tik nuvykimui į
izoliacijos vietą);

8.5. nuvykti į ASPĮ sveikatos priežiūros paslaugoms gauti (išskyrus asmenį, nurodytą
Taisyklių 8.6 papunktyje) ar iš anksto užsiregistravus Karštąja koronaviruso linija telefono
numeriu 1808 arba užregistravus NVSC nuvykti į mobilųjį punktą ėminių iš nosiaryklės ir ryklės
COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti paėmimui;

8.6. Sąlytį turėjęs asmuo, grįžęs iš užsienio valstybės, kai grįžo / atvyko iš šalių, iš kurių
atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės (vadovaujantis Paveiktų
šalių sąrašu), izoliacijos vietą gali palikti šiais atvejais iš anksto informavę NVSC:

8.6.1. Taisyklių 8.1.1 – 8.1.4 ir 8.1.6 – 8.1.8 papunkčiuose nurodytais atvejais bei
nuvykti į ASPĮ sveikatos priežiūros paslaugoms gauti (kai vykstama į ASPĮ skubiai pagalbai
gauti, NVSC informavimas nereikalingas);

8.6.2. iš anksto tel. 1808 užsiregistravę arba NVSC užregistruoti asmenys nuvykti į
mobilųjį punktą ėminių iš nosiaryklės ir ryklės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)
laboratoriniams tyrimams atlikti paėmimui ar nuvežti savimi negalinti pasirūpinti asmenį, kuris
yra užregistruotas į mobilųjį punktą, ėminių paėmimui (NVSC informavimas nereikalingas).

84. Izoliacijos taikymo terminas:

84.1. ligoniams – taip, kaip numatyta Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir
suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo
patvirtinimo“;

84.2. asmenims, įtariamiems, kad serga – kol bus gautas laboratorinio tyrimo dėl COVID-
19 ligos (koronaviruso infekcijos) atsakymas;
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84.3. sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusiems
asmenims – 14 dienų nuo paskutinės sąlyčio dienos. Sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga
(koronaviruso infekcija), kuriam genomo sekoskaitos metodu nustatyta viena iš šių SARS-
CoV-2 viruso atmainų: B.1.1.7 (VOC 202012/01), B.1.351 (501Y.V2), P.1 (toliau – viruso
atmainos), turėjusiems asmenims arba susijusiems su protrūkiu, kuriame bent vienam iš asmenų
nustatyta viena iš viruso atmainų, ne anksčiau kaip 10 izoliavimo dieną atliekamas SARS-CoV-
2 PGR tyrimas. Izoliavimo terminas gali būti trumpinamas, jei asmuo nėra turėjęs sąlyčio su
sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kuriam genomo sekoskaitos metodu
nustatyta viena iš viruso atmainų arba susijęs su protrūkiu, kuriame bent vienam iš asmenų
nustatyta viena iš viruso atmainų:

84.3.1. iki 10 dienų, 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
trumpinimo individualiai, vadovaujantis Sąlytį turėjusių ASPĮ darbuotojų izoliacijos algoritmu
(Taisyklių 7 priedas).

84.4. sąlytį turėjusiems asmenims, grįžusiems iš užsienio valstybės:

84.4.1. 10 dienų nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos, išskyrus Taisyklių
84.4.2 papunktyje nurodytus atvejus. Izoliavimo terminas gali būti trumpinamas, ne anksčiau
kaip 7 izoliavimo dieną atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso
infekcijai) nustatyti ir gavus neigiamą rezultatą (tyrimas atliekamas asmens lėšomis), jei
asmeniui nepasireiškia ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomai (staiga prasidėjęs
bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas);

84.4.2. Taisyklių 11.2.5 papunktyje nurodytiems asmenims izoliacija privaloma nuo
atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos teritorijos dienos, bet ne ilgiau kaip 10 dienų
nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos (kai jie pristato krovinį ar atvyksta jo
pasiimti nelikdami Lietuvos Respublikoje ar vyksta tranzitu per Lietuvos Respubliką – izoliacija
netaikoma). Izoliavimo terminas gali būti trumpinamas, ne anksčiau kaip 7 izoliavimo dieną
atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gavus
neigiamą rezultatą (tyrimas atliekamas asmens lėšomis), jei asmeniui nepasireiškia ūmios
viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomai (staiga prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų:
karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas);

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 (veido kaukes, respiratorius ar
kitas priemones), laikytis saugaus atstumo ir kitų bendrųjų COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) prevencijos priemonių.

84.5. mažos rizikos sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija)
turėjusiems asmenims, kuriems NVSC specialisto sprendimu tiriant COVID-19 ligos
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(koronaviruso infekcijos) protrūkį įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje, atliekamas tyrimas
rekomenduojama izoliuotis kol bus gautas laboratorinio tyrimo dėl COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) atsakymas.

85. asmenys, nurodyti Taisyklių 84.3 papunktyje ir kuriems buvo sutrumpintas
izoliacijos terminas, tol, kol praeis 14 dienų nuo paskutinės sąlyčio dienos, ir 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. Sąlytį su
sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kuriam nustatyta viena iš viruso atmainų,
turėjusiems asmenims arba susijusiems su protrūkiu, kuriame bent vienam iš asmenų nustatyta
viena iš viruso atmainų, praėjus 14 dienų izoliacijos terminui rekomenduojama dar savaitę laiko
apriboti asmenų, su kuriais bendraujama, skaičių, bendraujant su kitais asmenimis 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.


