
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS  MINISTRO 2020 M.

KOVO 12 D. ĮSAKYMO 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“

PAKEITIMO

2021 m. gegužės       d. Nr. V-

Vilnius

1. P a k e i č i u 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

taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu

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“:

1.1. Pakeičiu 11.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„11.1.1. asmenims, kurie naudojasi imunitetais ir privilegijomis pagal 1961 m. Vienos

konvenciją dėl diplomatinių santykių, 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, taip pat

pagal kitas Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir teisės aktus, jų šeimos nariams (sutuoktiniui

arba partneriui, asmens ir (ar) sutuoktinio arba partnerio vaikams (įvaikiams), tėvams (įtėviams),

globėjams (toliau – šeimos nariai), kitiems jų artimiesiems giminaičiams ir juos aptarnaujančiam

personalui, oficialių delegacijų nariams, taip pat diplomatams ir diplomatines atstovybes

aptarnaujančiam personalui;“.

1.2. Pakeičiu 11.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„11.1.2. NATO ir NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujantiems asmenims ir juos

aptarnaujančiam personalui bei jų šeimos nariams ir kitiems jų artimiesiems giminaičiams, taip pat

tikrosios karo tarnybos kariams;“.

1.3. Pakeičiu 11.1.12.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„11.1.12.2. turintiems ASPĮ dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą arba

tarptautinį skiepijimų sertifikatą, nurodantį, kad asmens skiepijimas viena iš šių COVID-19 ligos

(koronaviruso infekcijos) vakcinų („COVID-19 Vaccine Janssen“, „Comirnaty“, „COVID-19

Vaccine Moderna“ ar „Vaxzevria“) pagal valstybės, kurioje buvo atlikta vakcinacija, kompetentingos

institucijos patvirtintą pagal skiepijimo schemą yra baigtas (išimtis dėl izoliacijos netaikoma

asmenims, kurie 14 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką lankėsi Indijos

Respublikoje);“.

1.4. Pakeičiu 8.1.9 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„8.1.9. laikyti brandos egzaminą pagrindinėje ir pakartotinėje sesijoje šiomis sąlygomis:“.

1.5. Pakeičiu 8.3.5 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
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„8.3.5. laikyti brandos egzaminą pagrindinėje ir pakartotinėje sesijoje šiomis sąlygomis:“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. birželio 1 d.

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys

Skelbti teisės aktų registre
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