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SĄLYTĮ SU SERGANČIUOJU COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA)
TURĖJUSIO ASMENS IR SĄLYTĮ TURĖJUSIO ASMENS, GRĮŽUSIO IŠ UŽSIENIO
VALSTYBĖS, PAREIGOS IR BŪTINOSIOS IZOLIAVIMO NAMUOSE AR KITOJE

GYVENAMOJOJE VIETOJE SĄLYGOS

1. Sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjęs asmuo ir
sąlytį turėjęs asmuo, grįžęs iš užsienio valstybės, kurio izoliavimo vieta namuose ar kitoje
gyvenamojoje vietoje atitinka Taisyklių reikalavimus, privalo laikytis šių izoliavimo namuose ar
kitoje gyvenamojoje vietoje pareigų:

1.1. nepalikti izoliavimo vietos, išskyrus Taisyklių 8 punkte nurodytus atvejus.
Draudžiama vykti viešuoju transportu į izoliavimo vietą ar iš jos, kai reikalinga atlikti tyrimus
ar kitais nustatytais atvejais. Neturint galimybės į mobilųjį punktą nuvykti savo, artimųjų,
pavėžėjų ar taksi transportu, asmuo dėl pavėžėjimo gali kreiptis į savivaldybės administraciją;

1.2. Sąlytį turėjusiems asmenims, grįžusiems iš užsienio, iš oro uosto, jūrų uosto ar
kitos sausumos atvykimo į šalį vietos į izoliavimo vietą vykti nuosavu (nuomotu) transportu ar
paprašyti, kad parvežtų giminės ar artimieji. Vengti naudotis viešuoju transportu. Jeigu tenka
naudotis viešuoju transportu ar sąlytį turėjusį asmenį, grįžusį iš užsienio, veža kitas asmuo,
dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugines priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas
priemones) ir išlaikyti 1–2 metro atstumą nuo kitų žmonių;

1.3. visą izoliavimo laiką nepriimti svečių (lankytojų);
1.4. laikytis sveikatos priežiūros specialisto nurodymų;
1.5. maistu, vaistiniais preparatais ir kitomis būtinomis priemonėmis pasirūpinti

nuotoliniu būdu arba paprašyti, kad tuo pasirūpintų kiti asmenys (pvz., šeimos nariai, draugai ar
kt.), kuriems nėra taikomos izoliavimo priemonės, arba savivaldybės administracija;

1.6. kasdien matuotis kūno temperatūrą ir stebėti savo sveikatos būklę dėl kosulio ir
pasunkėjusio kvėpavimo simptomų pasireiškimo;

1.7. pablogėjus sveikatos būklei ar atsiradus ūmios kvėpavimo takų infekcijos
simptomams (staigiai prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs
kvėpavimas, skonio ir kvapo netekimas), turi kreiptis į Karštąją koronaviruso liniją numeriu
1808;

1.8. suteikti reikalingą informaciją NVSC specialistui, atliekančiam COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinę diagnostiką;

1.9. pasikeitus aplinkybėms, kreiptis į NVSC dėl leidimo pakeisti izoliavimo vietą
suteikimo;

1.10. sąlytį turėjęs asmuo, grįžęs iš užsienio, išskyrus asmenis, grįžusius / atvykusius iš
šalių, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės
(vadovaujantis Paveiktų šalių sąrašu), gali išeiti pasivaikščioti į lauką, bet nutolti ne toliau kaip 1
km nuo izoliavimo vietos ir dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes,
respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną.
Draudžiama lankytis žmonių susibūrimo vietose (renginiuose, parduotuvėse, muziejuose, viešo
maitinimo vietose ir pan.). Jei su asmeniu susisiekia pareigūnai, atliekantys izoliuotų asmenų
tikrinimą dėl izoliavimo reikalavimų laikymosi, asmuo privalo grįžti į izoliavimo vietą;

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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1.11. salytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėję asmenys,
kurie neturi ūmiai virusinei kvėpavimo takų infekcijai būdingų požymių ir neturi galimybės
perduoti kitiems asmenims gyvūnų augintinių priežiūros, gali išeiti su gyvūnu augintiniu į lauką
ne ilgiau kaip 15 min. visą laiką dėvint nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido
kaukes, respiratorius ar kitas priemones) ir vengiant bet kokio kontakto su kitais asmenimis.
Draudžiama lankytis žmonių susibūrimo vietose (renginiuose, parduotuvėse, muziejuose, viešo
maitinimo vietose ir pan.). Jei su asmeniu susisiekia pareigūnai, atliekantys izoliuotų asmenų
tikrinimą dėl izoliavimo reikalavimų laikymosi, asmuo privalo nedelsiant grįžti į izoliavimo
vietą.

2. Sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusių asmenų ir
sąlytį turėjusių asmenų, grįžusių iš užsienio valstybės (išskyrus nurodytų Taisyklių161 punkte),
kurių izoliavimo vieta namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje atitinka Taisyklių reikalavimus,
izoliavimo namuose ar kitose gyvenamosiose patalpose būtinosios sąlygos:

2.1. sąlytį turėjęs asmuo turi būti izoliuotas atskirame bute / name, gerai izoliuotame
kitame individualaus buto / namo aukšte su atskiru sanitariniu mazgu. Jei nėra galimybės
užtikrinti šių sąlygų, sąlytį turėjęs asmuo gali būti izoliuotas atskirame gerai vėdinamame
kambaryje (t. y. su atidaromais langais ir sandariai uždaromomis durimis):

2.1.1. sąlyčio neturėję asmenys gali gyventi kartu su sąlytį su sergančiuoju COVID-19
liga (koronaviruso infekcija) turėjusiu asmeniu, jeigu šie sutinka gyventi kartu. Tokiu atveju
sąlytį su sergančiuoju turėję ir sąlyčio neturėję asmenys turi gyventi atskiruose gerai
vėdinamuose kambariuose, apriboti judėjimą namuose ir sumažinti dalijimąsi bendra erdve;

2.1.2. 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 14 dienų po paskutinės
sąlyčio dienos;

2.1.3. sąlytį turėję asmenys, grįžę iš užsienio valstybės, gali gyventi tame pačiame name
/ bute su nekeliavusiais šeimos nariais ar kitais asmenimis, jeigu šie sutinka gyventi kartu. Tokiu
atveju keliavę ir nekeliavę asmenys turi gyventi atskiruose gerai vėdinamuose kambariuose,
apriboti judėjimą namuose ir sumažinti dalijimąsi bendra erdve.

2.2. būtina užtikrinti aplinkos ir asmens higienos reikalavimų, nurodytų Namuose ar
kitoje gyvenamojoje vietoje izoliuoto asmens, įtariamo, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso
infekcija), ir asmens, turėjusio sąlytį, atmintinė  (Taisyklių 3 priedas), laikymąsi.

3. Sąlytį turėjusių asmenų, grįžusių iš užsienio valstybės, kai grįžo / atvyko iš šalių, iš
kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės (vadovaujantis
Paveiktų šalių sąrašu) (išskyrus asmenis, nurodytus Taisyklių 11.2.5 papunktyje, kurie
izoliuojami Taisyklių 16 punkto nustatyta tvarka), kurių izoliavimo vieta namuose ar kitoje
gyvenamojoje vietoje atitinka Taisyklių reikalavimus, izoliavimo namuose ar kitose
gyvenamosiose patalpose būtinosios sąlygos:

3.1. asmuo turi būti izoliuotas atskirame bute / name, gerai izoliuotame kitame
individualaus buto / namo aukšte / atskirame izoliuotame kambaryje su atskiru sanitariniu
mazgu;

3.2. tose pačiose patalpose gali izoliuotis kartu iš šalies, iš kurios atvykus taikomos
sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės (vadovaujantis Paveiktų šalių sąrašu), grįžę /
atvykę asmenys;

3.3. kartu su izoliuotu asmeniu negali gyventi kartu nekeliavę šeimos nariai ar kiti
asmenys. Jeigu izoliuojamasi kartu su nekeliavusiais asmenimis, kartu gyvenantys asmenys turi
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izoliuotis tam pačiam laikotarpiui kaip ir iš šalies, iš kurios atvykus taikomos sustiprintos
užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės (vadovaujantis Paveiktų šalių sąrašu), grįžę / atvykę
asmenys. Kartu gyvenantiems nekeliavusiems asmenims tokiu atveju nedarbingumo
pažymėjimas nėra išduodamas ir išmoka nėra skiriama;

3.4. Izoliacijos laikotarpiu negalima fiziškai susitikti su kitais asmenimis, išskyrus:
3.4.1. 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:
– organizuoti artimo žmogaus laidotuves, palaikų pargabenimą ir (arba) dalyvauti artimo
žmogaus šarvojimo ceremonijoje/laidotuvėse arba lankyti terminalinės būklės pacientų;
– nuvykti į ASPĮ ėminių iš nosiaryklės ir ryklės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)
laboratoriniams tyrimams atlikti paėmimui;
– 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;
– nuvykti į teisiniams reikalams tvarkyti būtiną vietą;
– 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;
– nuvykti į valstybės institucijas, įstaigas ir organizacijas jų kvietimu;
– 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.

3.4.2. nuvykti į ASPĮ sveikatos priežiūros paslaugoms gauti (kai vykstama į ASPĮ
skubiai pagalbai gauti, NVSC informavimas nereikalingas);

3.4.3. 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).


