REIKALAVIMAI ATVYKSTANTIEMS
ORO TRANSPORTU
1.

Asmenys, atvykstantys / grįžtantys į Lietuvą, turi turėti:
elektroniniu paštu gautą elektroninės anketos patvirtinimą (QR kodą);

IR

vyresni nei 16 metų asmenys - dokumentą, įrodantį neigiamą COVID-19 tyrimo (PGR tyrimo ar antigeno testo) rezultatą (parengtą viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų). Tyrimas turi būti atliktas ne seniau nei 72
val. laikotarpiu prieš atvykstant / grįžtant į Lietuvą (serologinių antikūnų tyrimų atsakymas nepripažįstamas,
vaistinėse įsigytų greitųjų antigeno testų, kuriuos gali atlikti patys asmenys, rezultatai taip pat nepripažįstami);

ARBA

dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo
patvirtinta remiantis teigiamu SARS-Co-V2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, ir nuo teigiamo tyrimo
rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką (dokumentai turi
būti parengti viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų);

ARBA

dokumentą (gydymo įstaigos išduotą dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą arba tarptautinį
skiepijimų sertifikatą), įrodantį, kad asmens skiepijimas Europos Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo schemą yra baigtas (dokumentai
turi būti parengti viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų).

Atvykus į Lietuvą dokumentų, įrodančių, kad asmuo persirgo COVID-19, pateikti nereikia, jei liga buvo diagnozuota Lietuvoje ir duomenys pateikti informacinėje sistemoje esveikata.lt.
Jeigu asmuo turi teisę į Izoliacijos taisyklėse nustatytas izoliacijos išimtis, jis apie tai turi pažymėti pildydamas keleivio anketą (https://keleiviams.nvsc.lt). Būtina turėti išimtį įrodančius dokumentus, kuriuos, pareikalavus, privaloma pateikti NVSC specialistams ar pareigūnams, atliekantiems izoliuotų asmenų tikrinimą.

2.

Visiems (išskyrus numatytas išimtis) atvykusiems / grįžusiems asmenims privaloma 10 dienų izoliacija (nepriklausomai nuo tyrimo rezultato) nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos. Izoliacijos laiką galima sutrumpinti ne
anksčiau kaip 7-tą izoliacijos dieną savo lėšomis atlikus koronaviruso (PGR) tyrimą ir gavus neigiamą rezultatą.

3.

Jei asmeniui taikoma izoliacijos išimtis, patikrinimo metu gali būti prašoma pateikti tai įrodančius dokumentus.

4.

Už klaidingos ar ne visos informacijos pateikimą ir kitų visuomenės sveikatos srities teisės aktų ar Lietuvos Respublikos
žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pažeidimus gali būti taikoma administracinė atsakomybė
pagal LR Administracinių nusižengimų kodekso 45 str. 4 d. ir skirta bauda nuo 500 Eur iki 1500 Eur.

Informacija parengta pagal 2021-05-03 galiojančius sveikatos apsaugos ministro įsakymus ir sveikatos apsaugos
ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimus.
Daugiau informacijos atvykstantiems į Lietuvą galima rasti čia: https://nvsc.lrv.lt/atvykusiems
Aktuali 2021-05-03 redakcija

