
LI ETUVOS RESPUBLI KOS VYRIAUSYBE

NUTARIMAS
DEL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO

2020 kovo l4 d. Nr.207
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Zmoniq uZkrediamqiq ligq profilaktikos ir

kontroles istatymo 2l straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos civilines saugos

istatymo 21 straipsnio 2 dalies I punktu, atsiZvelgdama i nepalanki4 epideming COVID-I9

(koronavirusines infekcijos) situacijq ir sveikatos apsaugos ministro teikim4, taip pat i
Lietuvos Respublikos Vyriausybes ekstremaliq situacijq komisijos 2020 m. kovo 14 d.

pasillym4,LietuvosRespublikosVyriausybe n u tar i a:

l. Paskelbti tredi4 (visiSkos parengties) civilines saugos sistemos parengties lygi.

2. Paskelbti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje karantin4.

3. Patvirtinti 5i karantino reLimq:

3.1. DOI juddjimo per sien4 ir Salies viduje:

3.1.1. UZdrausti uZsieniediams atvykti i Lietuvos Respublik4, i5skyrus vairuotojus ir

igulq narius, kai vykdomas komercinis ir (ar) tarptautinis kroviniq veZimas, asmenis, turindius

teisg gyventi Lietuvos Respublikoje, asmenis, turindius imunitetq ir privilegijq pagal 1961 m.

Vienos konvencij4 del diplomatiniq santykiq ir 1963 m. Vienos konvencij4 del konsuliniq

santykiq, ir NATO bei NATO Saliq kariniuose vienetuose tarnaujandius asmenis ir juos

aptarnaujanti personal4 bei jq Seimos narius.

3.1.2. Sienos kirtimas vykdomas per Siuos tarptautinius sienos kirtimo punktus:

Kalvarijos-Budzisko, Salodiq-Grenstales, Bltinges-Rucavos, Smelynes-Medumes,

Medininkq-Kamenyj Logo, Raigardo-Privalkos, Kybartq-iernySevskojes, Panemunds-

Sovetsko, Vilniaus, Kauno, Palangos, Siauliq oro uostus ir Klaipedos valstybinijurq uost4.

3.1.3. Iki 2020 m. kovo 19 d. 00:00 val. leidZiamas asmenq, griZtandiq i savo

gyvenamosios vietos valstybg, tranzitas per Lietuvos Respublikos teritorijE be b[tinojo

sustojimo.

3.1.4. UZdrausti Lietuvos Respublikos piliediams i5vykti i5 Lietuvos Respublikos,

i5skyrus atvejus, kai jie griLta i savo gyvenamqjq vietq, vyksta i savo darbo viet4, taip pat

Valstybes sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalq ministerijos

vadovo ar jo igalioto asmens leidimu.

3.1.5. Asmenims, griZusiems i5 uZsienio valstybiq, privaloma 14 dienq izoliacrja.
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3.1.6. Ribojamas keliaujandiqjq tarpmiestinio ir priemiestinio reguliaraus susisiekimo

keleivinio transporto mar5rutais intensyvumas - leidZiama ulimti tik sedimas vietas ne

maZesniu kaip I metro atstumu. Turi bUti taikomos ypatingos saugos priemones - transporto

priemones dezinfekuojamos kiekvieno mariruto pradineje ir galineje stoteldse. Si4 nuostat4

rekomenduojama taikyti ir vykdant keleiviq veLimq vieSuoju miesto transportu.

3.1.7 . DraudZiamas kruiziniq laivq patekimas i Klaipedos valstybinijfirq uost4.

3. 1.8. Prekiq judejimas neribojamas.

3.2. DOI vie5ojo ir privataus sektoriaus veiklos:

3.2.1. Valstybes ir savivaldybiq institucijose, istaigose, valstybes ir savivaldybiq

valdomose imonese darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu bldu, iSskyrus

atvejus, kai bUtina atitinkamas funkcijas atlikti darbo vietoje. Privaloma uZtikrinti b[tinqjq

neatideliotinq funkcijq atlikim4. Privadiajam sektoriui rekomenduojama dirbti tokia pat darbo

organizavimo forma kaip ir vieSajame sektoriuje.

3.2.2. DraudZiamas kultflros, laisvalaikio, pramogq, sporto istaigq lankymas ir fizinis

lankytoj q aptarnavimas.

3.2.3. DraudZiami visi atvirose ir uZdarose erdvdse organizuojami renginiai bei

susibtirimai.

3.2.4. DraudZiama sveikatinimo paslaugq centrq, sanatorijq, poilsio centrq veikla,

i5skyrus indvidualias reabilitacijos paslaugas, kurios susijusios su gydymu.

3.2.5. Vie5budiq ir kitos patalpos naudojamos asmenims izoliuoti atskiru savivaldybiq

ir apgyvendinimo paslaugq teikejq susitarimu arba savivaldybes administracijos direktoriaus

reikalavimu.

3.2.6. DraudZiama vie5ojo maitinimo istaigq, restoranq, kaviniq, barq, naktiniq klubq

ir kitq pasilinksminimo vietq veikla, i5skyrus, kai maistE galima i5sine5ti arba kitais b[dais ji
pristatyti gyventoj ams.

3.2.7. DraudZiama parduotuviq, prekybos ir (arba) pramogq centrq, i5skyrus maisto,

veterinarijos, vaistiniq ir optikos prekiq pardavim4, veikla, taip pat turgaviediq, iSskyrus

maisto, veikla. Sis draudimas netaikomas internetinei prekybai ir kai prekes pristatomos

gyventojams.

3.2.8. DraudZiama teikti groLio paslaugas.

3.2.9. DraudZiama lo5imo namq (kazino) ir loSimo automatq salonq veikla.

3.2.10. DraudZiamas nuteistqjq ir suimtqjq lankymas, i5skyrus jq susitikimus su

gynejais.

3.2.11. Rekomenduojama atsiskaityti ne grynaisiais pinigais.

3.3. DCl Svietimo istaigq darbo organizavimo.

Stabdomi ugdymo ir vaikq prieZitros procesas bei Svietimo veikla visose Svietimo

istaigose, dienos ir uZimtumo centruose, organizuojant ugdymo proces4 nuotoliniu b[du.

3.4. DCI sveikatos prieiiuros istaigq darbo organizavimo:

3.4.1. Sveikatos prieZi[ros specialistq, aukStqjq universitetiniq ir neuniversitetiniq

mokyklq studentq, rezidentq ir infrastruktflros pasitelkimas, nesvarbu, koks jq pavaldumas.
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3.4.2. Stacionariniq asmens sveikatos prieZilros paslaugq teikimas:

3.4.2.L Veiklos perorganizavimas valdant pacientq srautus, infrastrukt[r4 ir

materialiuosius bei Zmogi5kuosius iSteklius.

3.4.2.2. Planiniq operacijq atidejimas, i5skyrus pagalb4 ir sveikatos prieZilros

paslaugas, kuriq nesuteikus pacientui atsirastq bltinosios medicinos pagalbos poreikis arba

labai pablogetq jo bukle.

3.4.2.3. Planiniq hospitalizacijq del kitq diagnostiniq ir gydomqiq paslaugq atidejimas.

3.4.2.4. Pacientq lankymo draudimas, i5skyrus terminalines bflkles pacientq ir vaikq

iki 14 metq lankymq gydandio gydy'tojo leidimu.

3.4.2.5. Medicinines reabilitacijos paslaugq teikimo ribojimas, i5skyrus tuos atvejus,

kuriq nesuteikimas lemtq paciento neigalum4.

3.4.3 . Ambulatoriniq asmens sveikatos prieZi[ros paslaugq teikimas:

3.4.3.1. Paslaugq teikimas nuotoliniu bUdu: vaistq ir medicinos pagalbos priemoniq

i$ra5ymas, konsultacijos, elektroniniq nedarbingumo paZymejimq i5davimas ir tgsimas,

gydytojq tarpusavio konsultacijos, bUtinqjq tyrimq paskyrimas, slaugytojo konsultacijos.

3.4.3.2. Planiniq konsultacijq, diagnostiniq, profilaktiniq ir gydomqiq paslaugq

atidejimas, i5skyrus pagalb4 ir paslaugas, kuriq nesuteikus pacientui atsirastq poreikis

bltin4jai medicinos pagalbai arba reikSmingai pablogetq paciento btkle.

3.4.3.3. Paslaugq namuose teikimo ribojimas, i5skyrus ambulatorines slaugos ir

paliatyvios pagalbos paslaugas namuose.

3.4.3.4. Ambulatoriniq medicinines reabilitacijos paslaugq teikimo atidejimas.

3.4.3.5. Profilaktiniq patikrinimq ir prevenciniq programq vykdymo atidejimas.

3.4.3.6. Planiniq skiepijimq perorganizavimas, numatant pacientq srautq valdym4.

3.4.4. Odontologijos paslaugq teikimo atidejimas, i5skyrus bltinosios medicinos

pagalbos uZtikrinim4.

3.4.5. Vaistiniq veiklos perorganizavimas, siekiant i5vengti tiesioginio asmenq

kontakto.

3.4.6. Visuomenes sveikata:

3.4.6.L Visuomenes sveikatos stiprinimo, letiniq neinfekciniq ligq prevencijos

priemoniq atidejimas.

3.4.6.2. Visuomenes sveikatos saugos kontroles planiniq patikrinimq atidejimas.

3.4.6.3. Kitq neb[tinq visuomenes sveikatos priemoniq atidejimas.

3.5. Del socialines paslaugas teikianiiq istaigq darbo organizavimo:

3.5.1. DraudZiamas lankymas visose stacionariose socialiniq paslaugq istaigose,

Seimynose, grupinio ir bendruomeninio gyvenimo namuose.

3.5.2. Kitose socialiniq paslaugq istaigose kontaktuoti su klientu leidZiama tik

uZtikdnant butin4sias socialines paslaugas.

3.5.3. DraudZiama veikla vaikq, Zmoniq su negalia ir pagyvenusiq Zmoniq dienos ir

uZimtumo centruose. Savivaldybiq administracijos privalo uZtikrinti vaikq ir Zmoniq su

negalia prieZiiir4 iSimtiniais atvejais istaigose, jeigu tokia prieLiura neimanoma namuose.



4

4. Pavesti valstybds lygio ekstremaliosios situacijos operacijq vadovui, gavus

atsakingos ministerijos sillymE del bltinq karantino priemoniq nustatymo, nustatl'ti

konkredias karantino reZimo priemones.

5. Rekomenduoti visoms Lietuvoje veikiandioms religindms bendruomendms

neorganizuoti religiniq apeigq, kad bfltq iSvengta vie5q susibtirimq.

6. Karantino reZimo trukme - nuo 2020 m. kovo l6 d. 00 val. iki kovo 30 d.24 val.

Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga


