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*Naujos Taisyklių nuostatos turi būti taikomos tiems asmenims, kurių kontakto diena yra ne anksčiau kaip lapkričio 17 d. 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. 
įsakymą 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) pokyčiai*



Taisyklių 9 priedo naujovės

• Testuojasi**

• Izoliuojasi***

Ugdymo įstaigos* darbuotojas, kuris 
paskiepytas COVID-19 ligos (koronaviruso 
infekcijos) vakcina pagal pilną schemą, kai 
praėjo > kaip 120 d. nuo paskutinės dozės ir 

asmuo neskiepytas sustiprinančiąja doze

• izoliuojamas asmuo, kuriam patvirtinta COVID-19 liga 
(koronaviruso infekcija);

• visiems kitiems taikoma izoliacija Taisyklėse nustatyta 
įprasta tvarka.

Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį 
švietimą papildantis ugdymas, vykdomas ne 

bendrąjį ugdymą teikiančiose mokyklose

• Tapo papildomais reikalavimais, t .y. 

imperatyvi nuostata. Papildomos rekomendacijos

*Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, pradinis, pagrindinis, vidurinis ugdymas pirminis profesinis mokymas, neformalusis

vaikų švietimas toje pačioje mokykloje tos pačios mokyklos mokiniams (jei yra galimybė užtikrinti testavimo algoritmą)

**GAT iškart + GAT po 48 / 72 val. + GAT po 48 val.

***Izoliacija 10 dienų nuo paskutinės sąlyčio dienos. Izoliacija g.b. trumpinama, ne anksčiau, kaip 7 izoliavimo dieną atlikus

SARS-CoV-2 PGR tyrimą ir gavus bei pateikus NVSC neigiamą rezultatą.



Papildomi reikalavimai 
sąlytį turėję asmenys, dalyvaujantys ugdymo procese, kuriems taikomas testavimo algoritmas, 10 dienų 
nuo paskutinės sąlyčio su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) dienos, 

Negali dalyvauti 
neformaliojo vaikų švietimo 
ar kitose veiklose, jei jose 
dalyvauja kitos ugdymo 

įstaigos vaikai

Negali dalyvauti renginiuose, 

kitose žmonių susibūrimo 

vietose 

Rekomenduojama apriboti 
asmenų, su kuriais 

bendraujama, skaičių

Bendraujant su kitais asmenimis, tokie asmenys turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, laikytis 

saugaus atstumo ir kitų bendrųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos priemonių.



Taisyklių 8 priedo naujovės



Ačiū už dėmesį.


