
Informacija dėl COVID-19 nuo 2022-05-01 

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija informuoja, kad Lietuvos Respublikos 

Vyriausybė priėmė sprendimą nuo 2022 m. gegužės 1 d. atšaukti valstybės lygio 

ekstremaliąją situaciją visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo 

grėsmės. Atsižvelgiant į tai, kad dominuojant Omikron atmainai ir esant labai aukštam 

visuomenės imunizacijos lygiui, netaikant beveik jokių pandemijos kontrolės priemonių, 

epidemiologinė situacija gerėja, šiuo metu tęsti ekstremalią situaciją nėra pagrindo. 

TOLESNĖS COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIE-

MONĖS. Šiuo metu turimais duomenimis, COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) gali būti 

valdoma kaip kitos per orą plintančios užkrečiamosios ligos, todėl COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) epidemiologinė priežiūra ir valdymas integruojami į gripo ir kitų ūmių virusinių 

kvėpavimo takų valdymo sistemą. Atsižvelgiant į tai, nuo 2022 m. gegužės 1 d. COVID-19 liga 

(koronaviruso infekcija) nebelaikoma ypač pavojinga infekcija, o perkeliama į pavojingų 

užkrečiamųjų ligų sąrašą. Kiti COVID-19 ligos valdymo aspektai, galiosiantys nuo 2022 m. 

gegužės 1 d., pateikiami žemiau. 

TESTAVIMAS Periodinis profilaktinis testavimas savikontrolės testais ir aplinkos paviršių 

tyrimai ugdymo įstaigose nebebus vykdomi. Tačiau visuomenės sveikatos specialistai, 

vykdantys sveikatos priežiūrą ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir 

profesinio mokymo įstaigose, galės pasiūlyti savikontrolės testus mokiniams atlikti 

individualiai, pagal poreikį (pvz., mokiniui ugdymo proceso metu pajutus ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų požymius pasiūlyti išsitirti savikontrolės tikslais). Esant poreikiui, 

greituosius antigeno testus savivaldybių visuomenės sveikatos biurams naudojimui ugdymo 

įstaigose iki šių mokslo metų pabaigos išduos Nacionalinė visuomenė sveikatos priežiūros 

laboratorija. 

UGDYMO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS. Nebelieka ugdymo paslaugų organizavimo 

būtinąsias sąlygas reglamentuojančių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės 

lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų. Teikiant ugdymo 

paslaugas turi būti laikomasi visuomenės sveikatos saugos reglamentų (higienos normų) 

reikalavimų: Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos 

normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji 

sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, 

vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 

„Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. 

Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, Lietuvos higienos normos HN 20:2018 

„Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 

V-599 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų 

vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, Lietuvos higienos normos HN 

102:2011 „Įstaiga, vykdanti formaliojo profesinio mokymo programą. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. balandžio 7 



d. įsakymu Nr. V-326 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 102:2011 „Įstaiga, vykdanti formaliojo 

profesinio mokymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, Lietuvos 

higienos normos HN 129:2012 „Aukštoji mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 

V-142 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 129:2012 „Aukštoji mokykla. Bendrieji sveikatos 

saugos reikalavimai“ patvirtinimo“. 

IZOLIAVIMAS Privalomas izoliavimas sergantiesiems COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) 

nebebus taikomas. Gydytojo sprendimu pacientas bus laikomas pasveikusiu, jei 24 val. pacientas 

nebekarščiuos ir susilpnės kiti simptomai arba atsižvelgiant į paciento sveikatos būklę. Iki 

pasveikimo, simptomus turintiems asmenims nerekomenduojama vykti į darbą, ugdymo įstaigą, 

kitas viešas žmonių susibūrimo vietas. Sąlytį turėjusių asmenų ir keliautojų izoliavimas nebus 

organizuojamas, nebent būtų pritaikytos atskiros priemonės plintant naujai pavojingai SARS-

CoV-2 viruso atmainai. 
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