Izoliacijos taisyklių pakeitimai
(nuo 2021-11-17)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
ĮSAKYMAS
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
2020 m. kovo 12 d. Nr. V-352
Vilnius
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ea60cec0650b11eaa02cacf2a861120c/asr

GALIMAI IMUNITETĄ COVID-19 TURINČIŲ
ASMENŲ IZOLIACIJOS ALGORITMAS
Asmuo turėjo didelės
rizikos COVID-19 kontaktą

Nuo teigiamo
PGR/antigeno
testo praėjo
mažiau nei 210
dienų

Asmuo turi teigiamą
anti-S, anti-S1 arba
anti –RBD IgG
tyrimo1 atsakymą
per pastarąsias 60
dienų

Paskiepytas COVID -19 ligos
vakcina:
• pagal pilną schemą ir praėjo ne
daugiau kaip 120 d. nuo paskutinės
dozės (netaikoma asmenims iki 18
metų) ARBA
•Sustiprinančiąja doze*.

Izoliuotis nereikia.
Rekomenduojama ne anksčiau 3 dieną po turėto kontakto
atlikti PGR tyrimą (išskyrus asmenis, kuriems mažiau nei
prieš 90 dienų diagnozuota atlikus PGR/antigeno testą)
1 Standartizuotas

kiekybinis, pusiau kiekybinis ar kokybinis serologinis anti-S, anti-S1 arba anti-RBD SARS-CoV-2 IgG antikūnų testas, kurio specifiškumas siekia
ne mažiau 98 proc. anti-N SARS-CoV-2 IgG turi silpną koreliaciją su viruso neutralizacijos efektu ir šiai rekomendacijai netinkamas.
*laikoma, kad asmuo buvo paskiepytas sustiprinančiąja doze ir tais atvejais, kai asmuo paskiepytas pagal pilną COVID-19 vakcinos charakteristikų santraukoje
nurodytą skiepijimo schemą ir persirgęs COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai ji patvirtinta teigiamu laboratorinio SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu
(nepriklausomai nuo persirgimo ir skiepijimo (ar vakcinos dozių ir persirgimo) eiliškumo).

GALIMAI IMUNITETĄ COVID-19 TURINČIŲ
ASMENŲ IZOLIACIJOS ALGORITMAS
Asmuo turėjo didelės
rizikos COVID-19 kontaktą
Nepersirgęs COVID-19 ir neskiepytas pagal pilną shemą

Atlikti anti-S, anti-S1 arba
anti –RBD IgG serologinį
tyrimą
(Izoliacija būtina iki antikūnų
tyrimo rezultato.)

Antikūnų rasta.
Izoliuotis
nereikia.

Antikūnų
nerasta

ARBA

Izoliuotis 10 dienų su galimybe
susitrumpinti izoliaciją, ne
anksčiau kaip 7 izoliavimo
dieną atlikus PGR tyrimą ir
gavus neigiamą atsakymą.

GALIMAI IMUNITETĄ COVID-19 TURINČIŲ
ASMENŲ IZOLIACIJOS ALGORITMAS
Asmuo turėjo didelės
rizikos COVID-19 kontaktą
Paskiepytas COVID -19 ligos vakcina pagal pilną schemą
ir praėjo daugiau kaip 120 d. nuo paskutinės dozės
(netaikoma asmenims iki 18 metų) ir asmuo
neskiepytas sustiprinančiąja doze.
Izoliuotis iki neigiamo PGR tyrimo rezultato gavimo
(tyrimas atliekamas ne anksčiau 3 dieną po turėto
kontakto) arba izoliuotis 10 dienų su galimybe
susitrumpinti izoliaciją, ne anksčiau kaip 7 izoliavimo
dieną atlikus PGR tyrimą ir gavus neigiamą atsakymą.
Ugdymo įstaigų personalui netaikoma!

ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ SU SERGANČIUOJU COVID-19 LIGA
(KORONAVIRUSO INFEKCIJA) UGDYMO ĮSTAIGOJE, IZOLIACIJOS
ALGORITMAS

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
UGDYTINIAMS
Izoliuojamas asmuo,
kuriam patvirtinta
COVID-19 liga
(koronaviruso
infekcija)

Ugdytiniai
dalyvauja ugdymo
procese

PERSONALUI
Įstaigos personalui taikoma izoliacija įprasta
Taisyklėse nustatyta tvarka, išskyrus asmenis, kurie
buvo paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) vakcina pagal pilną schemą, kai praėjo
daugiau kaip 120 d. nuo paskutinės dozės ir asmuo
neskiepytas sustiprinančiąja* doze, jeigu yra
galimybė organizuoti testavimą
GAT iškart + GAT po 48 / 72 val. + GAT po 48 val.

ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ SU SERGANČIUOJU COVID-19 LIGA
(KORONAVIRUSO INFEKCIJA) UGDYMO ĮSTAIGOJE, IZOLIACIJOS
ALGORITMAS
Pradinis, pagrindinis, vidurinis ugdymas pirminis profesinis mokymas,
neformalusis vaikų švietimas toje pačioje mokykloje tos pačios mokyklos
mokiniams (jei yra galimybė užtikrinti testavimo algoritmą)

PRIVALOMA

Izoliuojamas asmuo,
kuriam patvirtinta
COVID-19 liga
(koronaviruso infekcija),
asmenys, esantys
teigiamame kaupinyje
(iki individualaus PGR
tyrimo atsakymo arba
10 d.)

PERSONALUI
Personalas, kuris buvo paskiepytas pagal
pilną schemą ir praėjo daugiau kaip 120 d.
nuo paskutinės dozės ir asmuo neskiepytas
sustiprinančiąja* doze – tokiems asmenims
taikomas testavimas:
GAT iškart + GAT po 48 / 72 val. + GAT po 48 val.

Kitam personalui taikoma izoliacija įprasta
Taisyklėse nustatyta tvarka.

UGDYTINIAMS
Nevakcinuoti ir
nepersirgę ugdytiniai
neizoliuojami, kurie
testuojasi
savikontrolės
greitaisiais antigeno
testais (GAT):

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

ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ SU SERGANČIUOJU COVID-19 LIGA
(KORONAVIRUSO INFEKCIJA) UGDYMO ĮSTAIGOJE, IZOLIACIJOS
ALGORITMAS
Pradinis, pagrindinis, vidurinis ugdymas pirminis profesinis mokymas,
neformalusis vaikų švietimas toje pačioje mokykloje tos pačios mokyklos
mokiniams (jei yra galimybė užtikrinti testavimo algoritmą)

REKOMENDUOJAMA

PERSONALUI

UGDYTINIAMS

Personalui, kuriam izoliacija netaikoma ir visiems ugdytiniams
rekomenduojama testuotis pagal testavimo algoritmą:
GAT iškart + GAT po 48 / 72 val. + GAT po 48 val.
(išskyrus persirgusius darbuotojus ir ugdytinius, kuriems mažiau
nei prieš 90 dienų liga diagnozuota atlikus PGR ar antigeno
testą)

ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ SU SERGANČIUOJU COVID-19 LIGA
(KORONAVIRUSO INFEKCIJA) UGDYMO ĮSTAIGOJE, IZOLIACIJOS
ALGORITMAS
Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas,
vykdomas ne bendrąjį ugdymą teikiančiose mokyklose

Izoliuojamas asmuo,
kuriam patvirtinta COVID19 liga (koronaviruso
infekcija);

Visiems kitiems taikoma
izoliacija Taisyklėse
nustatyta įprasta tvarka.

Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti
ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose
nuo 2021-11-18

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS
VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS
OPERACIJŲ VADOVAS
SPRENDIMAS
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI TESTAVIMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE
2021 m. rugpjūčio 24 d. Nr. V-1927
Vilnius
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4bf85984051211ecb4af84e751d2e0c9/asr

Testavimą greitaisiais antigeno testais
atlikti šiais etapais:
•

•

•
•

8.1. mokiniams ėminius antigeno testams imti savarankiškai, jei reikia, prieš tai juos
instruktavus visuomenės sveikatos specialistui ir vėliau prižiūrint atsakingam ugdymo
įstaigos paskirtam asmeniui;
8.2. antigeno testus atlikti, rezultatus vertinti ir interpretuoti mokiniui savarankiškai,
padedant atsakingam ugdymo įstaigos paskirtam asmeniui, arba atsakingam ugdymo
įstaigos paskirtam asmeniui, jei mokinys jaunesnis nei 16 metų;
8.3. antigeno testų rezultatus fiksuoti atsakingam ugdymo įstaigos paskirtam asmeniui
pagal ugdymo įstaigos vadovo nustatytą tvarką;
8.4. gavus teigiamą antigeno testo rezultatą ir įtarus COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) atvejį, informuoti apie poreikį pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) teigiamą rezultatą gavusiam mokiniui bei registraciją į mobilųjį punktą
patvirtinamajam SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės PGR
metodu tyrimui (toliau – PGR tyrimas) per Karštosios linijos sistemą telefonu 1808 arba
pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt. Teigiamą rezultatą gavusiam
mokiniui rekomenduojama nedalyvauti kontaktiniame ugdyme kol nėra gautas neigiamas
PGR tyrimo rezultatas arba 10 dienų, jei PGR tyrimas neatliekamas. Ugdymo įstaigų
vadovams rekomenduojama šias nuostatas įtraukti į ugdymo įstaigos vidaus tvarkas;

Dėl infekcijų plitimą ribojančio
režimo nustatymo
nuo 2021-11-18

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS
VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS
SPRENDIMAS
DĖL INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANČIO REŽIMO ŠVIETIMO TEIKĖJUOSE, ĮGYVENDINANČIUOSE
PRIEŠMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, SKELBIMO TVARKOS
2021 m. spalio 12 d. Nr. V-2273
Vilnius
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e03271002b2111ec99bbc1b08701c7f8/asr

PRIEŠMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO
programas įgyvendinančioms ugdymo įstaigoms rekomenduojama skelbti
IPR režimą 7 – 14 dienų laikotarpiui
UGDYMO ĮSTAIGOS AR ATSKIRO SRAUTO LYGMENYJE
Sprendimą dėl IPRR paskelbimo priima ugdymo įstaigos vadovas.

Daugiau kaip 20 •
proc. mokinių
ugdymo įstaigoje
arba atskirame
•
sraute
•
•
•

Nustatomas teigiamas savikontrolės būdu Nustatoma ne
atliekant greitojo SARS-CoV-2 antigeno mažiau kaip
testo rezultatas
dviejuose
trečdaliuose
Patvirtinama COVID-19 liga antigeno
klasių (grupių)
testu, PGR ar kaupinių PGR metodu
ugdymo įstaigoje
arba atskirame
Gripas
sraute
Ūminės viršutinių kvėpavimo takų
infekcijos
Pasireiškė ŪVKTI požymiai (pvz.,
karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs
kvėpavimas ir pan.)

PRIEŠMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO
programas įgyvendinančioms ugdymo įstaigoms rekomenduojama skelbti
IIR režimą 7 – 14 dienų laikotarpiui
KLASĖS (GRUPĖS) LYGMENYJE

Sprendimą dėl IPRR paskelbimo priima ugdymo įstaigos vadovas.

Kai klasėje (grupėje) didelės rizikos kontaktą
turėję mokiniai yra testuojami savikontrolės
greitaisiais antigeno testais ir nuo pirmo
COVID-19 ligos atvejo nustatymo 10 dienų
laikotarpiu PGR metodu patvirtinama ir / ar
teigiamas savikontrolės greitojo antigeno testo
rezultatas gautas 5 ir daugiau mokinių klasėje
(grupėje) ir atvejų užsikrėtimo aplinkybės
siejamos su ugdymo įstaiga.

Kai trečdaliui klasės (grupės):
•Nustatomas teigiamas savikontrolės būdu
atliekant greitojo SARS-CoV-2 antigeno testo
rezultatas;
•Patvirtinama COVID-19 liga antigeno testu, PGR
ar kaupinių PGR metodu;
•Gripas;
•Ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos;
•Pasireiškė ŪVKTI požymiai (pvz., karščiavimas,
kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

PRIEŠMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO
programas įgyvendinančioms ugdymo įstaigoms rekomenduojama skelbti
IIR režimą 7 – 14 dienų laikotarpiui

KITAIS ATVEJAIS:
• Kai ugdymo įstaigoje nustatoma COVID-19 liga ar dėl turėto
artimo sąlyčio su sergančiuoju COVID-19 liga izoliuota tokia
dalis ugdymo įstaigos darbuotojų, kai nėra galimybės
užtikrinti ugdymo proceso kasdieniu (kontaktiniu) būdu ir
kt.) ugdymo įstaigose IPRR skelbiamas savivaldybės
administracijos direktoriaus sprendimu gavus ugdymo įstaigos
vadovo prašymą ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
prie Sveikatos apsaugos ministerijos teikimą raštu.
• Visais atvejais ugdymo įstaigų vadovai įpareigoti mokinių
registre atlikti reikiamus įrašus apie IPRR paskelbimą ne vėliau
kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo dėl IPRR priėmimo.

GP reikalavimų pakeitimai
nuo 2021-12-01

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
NUTARIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. VASARIO 26 D. NUTARIMO NR. 152
„DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO“ PAKEITIMO
2021 m. lapkričio 17 d. Nr. 943
Vilnius
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e8f5c6b4486911eca8a1caec3ec4b244?jfwid=33p62sipi

Asmenys, atitinkantys GP reikalavimus:
nuo 2021-12-01

• asmuo prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs
teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba
anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2)
kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio
imunologinio tyrimo atsakymą, išskyrus
atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po
skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) vakcina;

Asmenys, atitinkantys GP reikalavimus:
nuo 2021-12-01

• 3.1.1.3. asmeniui, kuriam atliktas COVID-19
tyrimas, nustatytas neigiamas rezultatas, – ne
anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo
ėminio paėmimo momento) atlikus SARS-CoV-2
PGR tyrimą arba greitąjį SARS-CoV-2 antigeno
testą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai)
nustatyti; (iki 2021-11-30)
• „3.1.1.3. asmuo, kuriam ne anksčiau nei prieš 72
valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo
momento) atliktas SARS-CoV-2 PGR tyrimas ir
nustatytas neigiamas rezultatas;“ (nuo 2021-12-01)

Dėl periodinio testavimosi
darbuotojams
• darbuotojų, dirbančių ar vykdančių veiklą, nurodytą Darbų ir veiklos
sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar)
periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl
kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar)
karantinas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544 sveikatos patikrinimai
dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) finansuojami Lietuvos
Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės
įstatymo 18 straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka (darbuotojo
lėšomis arba darbdavio sprendimu – darbdavio lėšomis), kai yra
prieinamos šios COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos –
„COVID-19 Vaccine Janssen“, „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“

GP reikalavimų pakeitimai
nuo 2021-12-28

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
NUTARIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. VASARIO 26 D. NUTARIMO NR. 152
„DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO“ PAKEITIMO
2021 m. lapkričio 17 d. Nr. 943
Vilnius
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e8f5c6b4486911eca8a1caec3ec4b244?jfwid=33p62sipi

Asmenys, atitinkantys GP reikalavimus:
nuo 2021-12-28

“Comirnaty”, “Spikevax”,
“Janssen”, “Vaxzevria” pagal
pilną vakcinavimo shemą
Galioja 210 dienų
Asmenims iki 18 m. termino nėra

“Comirnaty”, “Spikevax”,
“Vaxzevria” viena dozė

COVID-19 liga

Termino nėra

Galioja 210 dienų

COVID-19 liga

Galioja 210 dienų

Galioja 210 dienų

“Comirnaty”, “Spikevax”,
“Janssen”, “Vaxzevria”
pagal pilną vakcinavimo
shemą
Galioja 210 dienų
Asmenims iki 18 m. termino nėra

“Comirnaty”,
“Spikevax”, “Janssen”
sustiprinančioji dozė

Termino nėra

Asmenys, atitinkantys GP reikalavimus:
nuo 2021-12-28

• Asmenys iki 12 metų.
• vaikas nuo 12 iki 16 metų, kuriam ne anksčiau
kaip prieš 7 dienas (skaičiuojant nuo ėminio
paėmimo momento) atliktas SARS-CoV-2 PGR
tyrimas arba nosies landų tepinėlių ėminių
kaupinių tyrimas SARS-CoV-2 PGR metodu
ugdymo įstaigoje ir nustatytas neigiamas
rezultatas.

