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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
2020 m. liepos 17 d. Nr. V-1681
Vilnius
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“:
1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:
„1. 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 taisyklės (toliau
– Taisyklės) nustato asmenų, kuriems patvirtinta COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) lengva
forma ir kurių sveikatos būklė leidžia juos gydyti ambulatoriškai (toliau – ligonis), asmenų,
įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) (toliau – asmuo, įtariamas, kad serga),
ir asmenų, turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ar grįžusių ar
atvykusių (toliau – grįžusių) iš užsienio valstybių, įrašytų į COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, patvirtintą Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d.
įsakymu Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo
patvirtinimo“, užsieniečiams, nurodytiems Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d.
nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 3.31 papunktyje,
išskyrus, asmenis, 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 narius ir juos aptarnaujantį
personalą, taip pat oficialių delegacijų narius ir Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos
institucijų personalą, NATO ir NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujanius asmenis ir juos
aptarnaujantį personalą bei jų šeimos narius, specialiuosius kurjerius, dirbančius tranzitiniuose
traukiniuose ir besinaudojančius supaprastintu asmenų tranzitu iš Rusijos Federacijos teritorijos į
Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal, ir tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją
vykstančius asmenis, (toliau – sąlytį turėjęs asmuo), izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje
vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose tvarką, asmens sveikatos priežiūros
įstaigų veiksmus išrašant ligonį ar asmenį, įtariamą, kad serga, iš stacionarinės asmens sveikatos
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priežiūros įstaigos ir stebint jo būklę, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos
apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) veiksmus, nustačius sąlytį turėjusius asmenis, izoliuotų
asmenų atsakomybę bei jų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir tvarką.“
2. Pakeičiu 8.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
8.4. užsieniečiams ir Lietuvos Respublikos piliečiams, gyvenantiems užsienyje, atvykusiems
į Lietuvos Respubliką darbo, verslo ar studijų reikalais, kuriems privaloma 14 dienų izoliacija,
leidimas nuvykti į darbo, studijų ar kitą, verslo reikalams tvarkyti ar sveikatos priežiūros paslaugai
gauti būtiną vietą (tik sąlytį turėjusiems asmenims, grįžusiems iš užsienio ir užsieniečiams,
nurodytiems Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 3.31 papunktyje), jei ne anksčiau kaip po 7
dienų nuo atvykimo / grįžimo į Lietuvos Respubliką dienos atliktas tyrimas COVID-19 ligai
(koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautas neigiamas atsakymas.
3. Papildau 8.7 papunkčiu:
„8.7. ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose
Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis,
kai jiems būtina nuvykti į valstybės institucijas ar įstaigas dėl su darbu susijusių dokumentų
pateikimo ir (ar) gavimo ar kitais su darbu susijusiais klausimais.“
4. Pripažįstu netekusiu galios 15.9 papunktį.
5. Pakeičiu 1 priedo pastabą po lentele ir ją išdėstau taip:
„* žymima, kai asmuo, grįžęs ar atvykęs iš užsienio valstybės, įrašytos į sveikatos apsaugos
ministro patvirtintą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, patvirtintą
sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“, arba užsienietis, nurodytas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 3.31 papunktyje“.
Sveikatos apsaugos ministras

Skelbti teisės aktų registre.
Parengė:

Aurelijus Veryga
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