Elektroninio dokumento nuorašas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS –
VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ
VADOVAS
SPRENDIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS
LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO
2020 M. LIEPOS 17 D. SPRENDIMO NR. V-1680 „DĖL UŽSIENIEČIŲ, ATVYKUSIŲ IŠ
TREČIŲJŲ ŠALIŲ, IZOLIAVIMO IR TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS
(KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ATLIKIMO“ PAKEITIMO
2020 m. rugpjūčio 7 d. Nr. V-1797
Vilnius
1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimą Nr. V-1680
„Dėl užsieniečių, atvykusių iš trečiųjų šalių, izoliavimo ir tyrimų dėl COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) atlikimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:
„LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS–
VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ
VADOVAS
SPRENDIMAS
DĖL UŽSIENIEČIŲ, ATVYKUSIŲ IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ, IZOLIAVIMO IR TYRIMŲ
DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ATLIKIMO
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir
4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37
straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo
Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 3.3 1 papunkčiu, Valstybiniu
ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m.
spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano
patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43
„Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ bei
siekdamas užtikrinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo prevenciją, n u s p r e n d ž i
u:
Nustatyti, kad:
1. Užsieniečiams, atvykusiems ne iš Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos
Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (toliau – užsieniečiai)
privaloma 14 dienų izoliacija.
2. Izoliacija netaikoma šiems užsieniečiams:
2.1. asmenims, kurie naudojasi imunitetais ir privilegijomis pagal 1961 m. Vienos
konvenciją dėl diplomatinių santykių, 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, taip pat
pagal kitas Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir teisės aktus, jų šeimos nariams ir juos
aptarnaujančiam personalui, taip pat oficialių delegacijų nariams;
2.2. NATO ir NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujantiems asmenims ir juos
aptarnaujančiam personalui bei jų šeimos nariams;
2.3. asmenims, teisėtai gyvenančius valstybėse, kurios įtrauktos į Europos Sąjungos
lygmeniu nustatytą trečiųjų šalių, kurių gyventojams laikinas išorės sienų kirtimo apribojimas
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nebūtinų kelionių į ES tikslais turėtų būti netaikomas, sąrašą, nebent šalis yra įtraukta į Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą paveiktų šalių sąrašą;
2.4. tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją vykstantiems asmenims.
3. Užsieniečiai grįžę / atvykę į Lietuvos Respubliką, kai buvo keliaujama oro ar jūrų
transportu, oro ar jūrų uoste privalo pateikti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) specialistams, vykdantiems medicininę karantininę kontrolę, užpildytą popierinę anketą (anketos forma patalpinta interneto svetainėje
adresu
https://nvsc.lrv.lt/lt/epidemiologiniu-tyrimu-rezultatai-ir-kita-svarbi-informacija1/butinosios-proceduros-grizus-is-uzsienio)
arba
registracijos
NVSC
(https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form) patvirtinimą, o kai buvo keliaujama žemės transportu, ne vėliau
kaip per 12 valandų nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką momento privalo užsiregistruoti
NVSC (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form).
4. Užsieniečiai izoliuojami vadovaujantis 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 taisyklėse, patvirtintose 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“, nustatyta tvarka kaip sąlytį turėję asmenys, grįžę ar
atvykę iš užsienio.
5. Užsieniečiams – ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus
vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto
priemonėmis, izoliacija privaloma nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos
teritorijos dienos, bet ne ilgiau kaip 14 dienų. Jei tokių užsieniečių numatomas buvimo Lietuvos
Respublikos teritorijoje laikas yra trumpesnis nei 72 val., jiems netaikomos šio sprendimo 6 punkto
nuostatos.
6. Užsieniečiams, atvykusiems iš šalių, įtrauktų į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)
paveiktų šalių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio
15 d. įsakymu Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo
patvirtinimo“, privaloma per 24 valandas nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką kreiptis į Karštąją
liniją 1808 arba kitą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimus atliekančia įstaigą dėl
tyrimo COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijos) nustatyti atlikimo.
7. Izoliavimo patalpas, transportavimą į izoliavimo patalpas, transportavimo į tyrimo dėl
COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paėmimo vietą ir tyrimus COVID-19 ligai (koronaviruso
infekcijai) nustatyti užsieniečiams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką darbo reikalais, arba
užsieniečiams, kuriems leidžiama atvykti į Lietuvos Respubliką atskiru atitinkamos valdymo srities
ministro leidimu ir kurių atvykimui pritaria Vyriausybė, privalo užtikrinti ir apmokėti darbdavys,
kviečiantysis asmuo, arba pats užsienietis.“
2. N u s t a t a u, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. rugpjūčio 10 d.
Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas

Aurelijus Veryga

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 188603472,
Vilniaus g. 33, Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS
MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS
SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M.
LIEPOS 17 D. SPRENDIMO NR. V-1680 „DĖL UŽSIENIEČIŲ,
ATVYKUSIŲ IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ, IZOLIAVIMO IR
TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO
INFEKCIJOS) ATLIKIMO“ PAKEITIMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2020-08-07 Nr. V-1797

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

NIJOLĖ ARMALYTĖ, Vyriausiasis specialistas, Dokumentų
valdymo ir asmenų priėmimo skyrius

Sertifikatas išduotas

NIJOLĖ ARMALYTĖ, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerija LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-08-07 09:42:27

Parašo formatas

XAdES-X-L

Laiko žymoje nurodytas laikas

2020-08-07 10:05:43

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2020-06-25 - 2023-06-25

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Aurelijus Veryga, Ministras

Sertifikatas išduotas

AURELIJUS VERYGA, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerija LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-08-07 10:26:37

Parašo formatas

XAdES-X-L

Laiko žymoje nurodytas laikas

2020-08-07 10:27:04

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2018-09-26 - 2021-09-25

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

-

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

-

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis Signa 2010 (1.2.0.v20180724-8294)
dokumentas, pavadinimas
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Metadata entry &quot;Reception date&quot; must be specified
Metadata entry &quot;Registration No. of the reception&quot;
must be specified
Metadata entry &quot;Receiver&quot; must be specified
Metadata entry &quot;Index of the case (volume) the document is
assigned to&quot; must be specified
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-08-09)

Paieškos nuoroda

https://www.etar.lt/portal/legalAct.html?documentId=61187ac0d87c11ea8f4ce1
816a470b26

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2020-08-09 01:26:05 TAIS

