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Keičiamas COVID-19 infekcijos valdymas 

Nuo gegužės 1 d. šalyje atšaukus ekstremaliąją situaciją dėl COVID-19 ligos, keičiama COVID-

19 ligos valdymo strategija. Testavimas dėl COVID-19 ir vakcinacija bus vykdomi šalies gydymo 

įstaigose, nebelieka mobiliųjų punktų, tyrimai bus atliekami tik simptomus jaučiantiems asmenims 

šeimos gydytojo sprendimu, o dėl tyrimų poreikio prieš hospitalizuojant spręs gydymo įstaigų vado-

vai. 

Testavimas dėl COVID-19 ligos iš mobilių punktų perkeliamas į asmens sveikatos priežiūros 

įstaigas, todėl asmenys, jaučiantys COVID-19 ligos simptomus, turėtų kreiptis į savo šeimos gydy-

toją. Šeimos gydytojo sprendimu COVID-19 ligai nustatyti bus naudojami greitieji antigeno testai. 

Patys pacientai registruotis tyrimui negalės, registraciją vykdys gydymo įstaigos. Kadangi mobilieji 

punktai šalies savivaldybėse bus naikinami, pacientų registracijos į mobiliuosius punktus nuo gegužės 

1 d. bus atšauktos. 

Ugdymo įstaigose atsisakoma periodinio testavimo savikontrolės testais, paviršių tyrimų, tačiau 

visuomenės sveikatos specialistai, dirbantys ugdymo įstaigose, bus aprūpinti savikontrolės testais, 

kuriuos galės atlikti individualiai, pagal poreikį. 

Siekiant vertinti viruso paplitimą populiacijoje, užtikrinti sekoskaitos vykdymą bei viruso at-

mainų stebėseną, atrinktos tam tikros pirminio lygio gydymo įstaigos, kuriose bus imami ėminiai ir 

PGR tyrimų atlikimui bei sekoskaitos vykdymui. 

Dar vienas pakeitimas palies asmenis, kuriems patvirtina COVID-19 liga – privaloma izoliacija 

jiems nebebus taikoma. Žmogus bus laikomas pasveikusiu gydytojo sprendimu jei per 24 val. nebe-

karščiuos ir susilpnės kiti simptomai. Simptomus jaučiantiems žmonėms nerekomenduojama vykti į 

darbą, ugdymo įstaigą, kitas viešas žmonių susibūrimo vietas. Izoliuotis, kaip ir dabar, neturės nei 

keliautojai, nei sąlytį turėję asmenys. 

Keliautojams, atvykstantiems į Lietuvą iš bet kurios pasaulio šalies, nebebus taikomi jokie su 

COVID-19 valdymu susiję reikalavimai: nebereikės prieš kelionę atlikti COVID-19 testo, net jei as-

muo nėra persirgęs ar vakcinuotas, nereikės pildyti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro anke-

tos, taip pat nebus ribojamas atvykimas užsieniečiams.  

Svarbūs pakeitimai laukia gydymo įstaigų pacientų – prieš hospitalizaciją į gydymo įstaigą žmo-

nėms nebereikės atlikti PGR tyrimo, tačiau įstaigos galės skirti COVID-19 patvirtinančius tyrimus 

asmenims, jaučiantiems ligos simptomus ar kitais atvejais, įstaigos nustatyta tvarka. 

Pacientų ir darbuotojų nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėjimo, srautų atskyrimo 

tvarką turės nustatyti kiekvienos gydymo įstaigos vadovas atskirai. Tačiau stacionarinėse gydymo 

įstaigose pacientus lankyti bus galima tik dėvint nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, kurių 

galės nedėvėti negalią turintys asmenys, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų 

dėvėjimas galėtų pakenkti sveikatos būklei. Gydymo įstaigoms taip pat paliekama teisė taikyti griež-

tesnius infekcijų kontrolės reikalavimus, todėl prieš vykstant į gydymo įstaigą reikėtų pasidomėti ten 

galiojančia tvarka. 
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Kitose viešose uždarose vietose, taip pat ir viešajame transporte nebelieka privalomo reikalavimo 

dėvėti nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių. Rekomenduojama kaukes dėvėti viešose užda-

rose vietose, kurios yra prastai vėdinamos, kur yra didelis žmonių skaičius ir neįmanoma išlaikyti 

saugaus atstumo nuo kitų žmonių, taip pat viešajame transporte rytinio ir vakarinio piko metu. 

Registracija vakcinacijai  toliau vyks internetu www.koronastop.lt, taip pat kreipiantis tiesiogiai 

į savo šeimos gydytoją. Vakcinacija ir toliau rekomenduojama vyresniems nei 5 metų amžiaus vai-

kams, sustiprinančioji dozė – nuo 12 metų amžiaus.  

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) pažymi, kad šiandien didžioji dalis Lietuvos gyventojų – 

81,36 proc. yra persirgę arba pasiskiepiję nuo COVID-19. 

Nuo 2022 m. vasario pradžios mažėjant sergamumui COVID-19 liga, taip pat nedidėjant hospi-

talizuojamų ir ypač reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje gydomų pacientų skaičiui, jau buvo 

atsisakyta kai kurių COVID-19 valdymo priemonių – neliko sąlytį turėjusių asmenų izoliacijos, nus-

tatyta, kad ugdymo įstaigose srautų valdymas yra rekomenduojamas, atsisakyta privalomo reikala-

vimo dėvėti nosį ir burną dengiančias asmens apsaugos priemones uždarose erdvėse ir kt.  

SAM rekomendacijas gyventojams galite rasti čia. 

Nebelieka COVID-19 ribojimų atvykstantiems iš užsienio, tačiau 

keliautojai raginami laikytis saugumo rekomendacijų 

Nuo gegužės 1 d. Lietuvoje atšaukus ekstremaliąją situaciją dėl COVID-19 ligos plitimo 

grėsmės, nebeliks su pandemija susijusių ribojimų atvykstantiems iš užsienio. Nors keliauto-

jams nebereikės pildyti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) anketos, atlikti ty-

rimų ir izoliuotis, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) ragina nepamiršti įgytų įpročių ir 

kelionių metu laikytis kelių paprastų taisyklių. 

Nuo gegužės 1 d. atvykstant į Lietuvą nebus taikomi jokie su kelionėmis susiję COVID-19 

ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo apribojimai: 

•    nebeliks draudimo užsieniečių atvykimui; 

•    nebereikės pildyti keleivio anketos NVSC tinklalapyje;  

•    nebereikės atlikti tyrimo dėl COVID-19 ligos, net jei asmuo nėra vakcinuotas ar persirgęs; 

•    nebereikės izoliuotis. 

Vis dėlto, COVID-19 pandemija dar nesibaigė, todėl tikslinga išlikti budriems ir laikytis bend-

rųjų koronaviruso infekcijos prevencijos priemonių visos kelionės metu. Kelionės metu rekomen-

duojama: 

•    dėvėti medicininę kaukę, laikytis atstumų, nesibūriuoti, nebūti nevėdinamose patalpose ar jose 

leisti kuo mažiau laiko, dažnai plauti rankas; 

https://koronastop.lrv.lt/
https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/REKOMENDACIJOS%20GYVENTOJAMS.pdf
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•    jeigu žmogus pajaučia peršalimo simptomus (kosulys, sloga, sunkus kvėpavimas, tempera-

tūra ir kita), rekomenduojama nekeliauti. 

Pažymėtina, kad šalys taiko skirtingus reikalavimus keliautojams, todėl vykstant į kitas šalis 

prieš kelionę rekomenduojama pasidomėti, kokius reikalavimus keliautojams taiko šalis, į kurią 

vykstama. Daugiau informacijos galima rasti Užsienio reikalų ministerijos interneto svetai-

nėje https://keliauk.urm.lt, oficialioje Europos Sąjungos svetainėje https://reopen.europa.eu ar 

šalies, į kurią vykstama, ambasados ar kitose oficialiose interneto svetainėse.  

Rekomendacijas keliautojams rasite ČIA. 

Gydymo įstaigos ir toliau turės užtikrinti COVID-19 plitimo 

prevenciją 

Nuo gegužės 1 d. šalyje atšaukus ekstremaliąją padėtį dėl COVID-19 ligos ir toliau gy-

dymo įstaigos turės užtikrinti viruso plitimo prevenciją. Gydymo įstaigų lankytojai turės lai-

kytis infekcijų kontrolės taisyklių, bus įdiegiamos įvairios organizacinės skambučių valdymo, 

pacientų informavimo priemonės. 

Siekiant užtikrinti, kad COVID-19 liga neplistų gydymo įstaigose, pirminės asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos privalės turėti papildomas medicinos priemones: bekon-

takčius termometrus, pulsoksimetrus, asmens apsaugos priemones visiems darbuotojams.   

Įstaigos ir toliau turės užtikrinti, kad būtų valdomi žmonių skambučių srautai ir pacientai galėtų 

prisiskambinti į registratūrą. Žmogui nepavykus prisiskambinti, jam bus perskambinama. Visiems 

pacientams turės būti užtikrinta galimybė pasirinkti jiems patogų registracijos būdą: telefonu, in-

ternetu ar atvykus gyvai į įstaigos registratūrą. 

Pacientų ir gydymo įstaigų darbuotojų nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių, medici-

ninių veido kaukių arba respiratorių dėvėjimo, srautų atskyrimo tvarkos turės būti nustatytos gy-

dymo įstaigos vadovo. 

Jeigu besikreipiančiam į įstaigą žmogui būtų įtariama ar diagnozuota užkrečiamoji liga, šeimos 

gydytojas ar jo komandos narys turės parinkti pacientui labiausiai priimtiną variantą – pakonsul-

tuoti telefonu ar priimti gyvai. Jei toje gydymo įstaigoje dėl darbo organizavimo ypatumų nebus  

galimybių priimti pacientą užtikrinant infekcijų kontrolės reikalavimų laikymosi, žmogus bus nuk-

reiptas į kitą gydymo įstaigą, kurioje yra galimybė suteikti kontaktines šeimos gydytojo komandos 

paslaugas. 

 

https://keliauk.urm.lt/
https://reopen.europa.eu/
https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/Ribojimai%20ir%20rekomendacijos/2022-05-01%20rekomendacijos%20keliautojams.pdf

