
Izoliacijos taisyklių pakeitimas 
nuo 2021-11-17

Taikymas:
Jeigu kontakto diena lapkričio 14-16, o izoliuojam lapkričio 17,
tada asmeniui vis dar taikom seną izoliacijos tvarką.

Nauja izoliacijos tvarka bus taikoma asmeniui, kurio kontakto diena yra lapkričio 17 d.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cd3e38d0463911ec992fe4cdfceb5666

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cd3e38d0463911ec992fe4cdfceb5666




* suėjus 14 dienų po COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos dozės suleidimo:

o antra vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro dvi vakcinos dozės;

o viena vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro viena vakcinos dozė;

o bent viena vakcinos doze, kai vakcina suleista asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga
(koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo
rezultatu.

** 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).

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.

***Izoliacija būtina iki antikūnų tyrimo rezultato.



Dėl sustiprinančiosios dozės:

• Asmuo buvo pilnai paskiepytas (gavo dvi AstraZeneca, Pfizer ar Moderna
vakcinas) ir kaip trečią skiepą gavo Pfizer arba Moderną.

• Asmuo buvo pilnai paskiepytas heterologinės vakcinacijos būdu (gavo vieną
AstraZeneca ir vieną Pfizer vakciną) ir kaip trečią skiepą gavo Pfizer arba Moderną.

• Asmuo buvo pilnai paskiepytas (gavo vieną Janssen vakciną) ir kaip antrą skiepą
gavo Pfizer, Janssen arba Moderną.

• Asmuo bet kuriuo metu sirgo (liga patvirtinta PGR) ir gavo arba dvi AstraZeneca,
Pfizer ar Moderna vakcinas arba vieną Janssen. Asmuo galėjo sirgti prieš skiepus,
tarp skiepų ar po skiepų, tai nesvarbu.



Pilna schema ir sustiprinančioji dozė

• Dvidozės vakcinos
• PGR + 1 dozė = pilna shema
• 1 dozė + PGR  = pilna shema
• PGR + 2 dozės = sustiprinančioji dozė
• 1 dozė + PGR + 1 dozė = sustiprinančioji dozė
• 2 dozės + PGR = sustiprinančioji dozė
• 2 dozės + 1 dozė = sustiprinančioji dozė

• Viendozės vakcinos
• 1 dozė = pilna shema
• 1 dozė + PGR = sustiprinančioji dozė
• PGR + 1 dozė = sustiprinančioji dozė
• 1 dozė + 1 dozė = sustiprinančioji dozė

PASTABA. Būtina prašyti vakcinacijos
faktą patvirtinančių dokumentų.

Persirgimą tikriname Juvare



Izoliacijos trumpinimas

• Asmuo, kuris yra vakcinuotas, nuo vakcinos praėjo 120 d., mes jį
izoliavome, jis atliko tyrimą ne anksčiau kaip 3 d. nuo kontakto, gavo
neigiamą atsakymą, jam izoliacija panaikinama.

• Kad izoliacija būtų panaikinta asmuo turi pildyti NVSC anketą
izoliacijos sutrumpinimui https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-
visuomenei-apie-covid-19/nvsc.lrv.lt/sutrumpinti

https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/nvsc.lrv.lt/sutrumpinti


ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ SU 
SERGANČIUOJU COVID-19 LIGA 

(KORONAVIRUSO INFEKCIJA) UGDYMO 
ĮSTAIGOJE, IZOLIACIJOS ALGORITMAS



Eil. Nr.
Ugdymo tipas Izoliacijos ar testavimo taktika Papildomi reikalavimai

1. Ikimokyklinis ir 
priešmokyklinis 
ugdymas

1.1. izoliuojamas asmuo, kuriam patvirtinta COVID-19 
liga (koronaviruso infekcija);

1.2. 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 2.5 p. nustatyta tvarka;

1.3. ugdytiniai dalyvauja ugdymo procese.

Simptominiai asmenys 
nedalyvauja ugdymo procese, 
rekomenduojamas PGR tyrimas.



2. Pradinis, pagrindinis, 

vidurinis ugdymas 

pirminis profesinis 

mokymas, neformalusis 

vaikų švietimas toje 

pačioje mokykloje tos 

pačios mokyklos 

mokiniams  (jei yra 

galimybė užtikrinti 

testavimo algoritmą)

2.1. izoliuojamas asmuo, kuriam patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso

infekcija) arba asmenys, esantys teigiamame kaupinyje (iki individualaus PGR 

tyrimo atsakymo arba 10 d.);

2.2. 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 – tokiems asmenims 

taikoma 2.5.1 arba 2.5.2 p. nustatyta tvarka; 

2.3. personalui, kuriam izoliacija netaikoma (kurie buvo paskiepyti COVID-19 

ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal pilną schemą, kai praėjo mažiau 

kaip 120 d. nuo paskutinės dozės ar asmuo paskiepytas sustiprinančiąja* doze 

bei persirgusiems** asmenims)  – rekomenduojama testuotis pagal p. 2.5.1 

testavimo algoritmą, išskyrus persirgusius asmenis, kuriems mažiau nei prieš 

90 dienų liga diagnozuota atlikus PGR ar antigeno testą;

2.4. neizoliuojami vakcinuoti*** / persirgę** ugdytiniai– rekomenduojama 

testuotis pagal p. 2.5.1 testavimo algoritmą, išskyrus persirgusius asmenis, 

kuriems mažiau nei prieš 90 dienų liga diagnozuota atlikus PGR ar antigeno 

testą;

2.5. kiti ugdytiniai ir personalas, paskiepytas COVID-19 ligos (koronaviruso

infekcijos) vakcina pagal pilną schemą, kai praėjo daugiau kaip 120 d. nuo 

paskutinės dozės ir asmuo neskiepytas sustiprinančiąja* doze):

2.5.1. neizoliuojami asmenys, kurie testuojasi savikontrolės greitaisiais 

antigeno testais (GAT): 

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

(arba artimiausią darbo dieną, jei neįmanoma išlaikyti nustatyto 

testavimo dažnumo).  Jeigu asmuo yra testuotas 24 val. iki patvirtinto 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo ar teigiamo kaupinio 

nustatymo, šis testas užskaitomas, kaip pirmas testas algoritme. 

Testavimo algoritmas galioja ne ilgiau, nei 10 d. nuo paskutinės sąlyčio 

dienos.

ARBA

2.5.2. taikoma izoliacija įprasta Taisyklėse nustatyta tvarka, jei asmuo 

nesitestuoja.

Simptominiai asmenys nedalyvauja 

ugdymo procese, rekomenduojamas 

PGR tyrimas.

Sąlytį turėję asmenys, dalyvaujantys 

ugdymo procese, kuriems taikomas 

testavimo algoritmas, 10 dienų nuo 

paskutinės sąlyčio su sergančiuoju 

COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) 

dienos negali dalyvauti neformaliojo 

vaikų švietimo ar kitose veiklose, jei 

jose dalyvauja kitos ugdymo įstaigos 

vaikai, taip pat tokie asmenys negali 

dalyvauti renginiuose, kitose žmonių 

susibūrimo vietose, rekomenduojama 

apriboti asmenų, su kuriais 

bendraujama, skaičių. Bendraujant su 

kitais asmenimis, tokie asmenys turi 

dėvėti nosį ir burną dengiančias 

apsaugos priemones, laikytis saugaus 

atstumo ir kitų bendrųjų COVID-19 

ligos (koronaviruso infekcijos) 

prevencijos priemonių.



3. Tęstinis 
profesinis 
mokymas, 
suaugusiųjų 
neformalus 
švietimas, 
aukštojo mokslo 
studijos 

3.1. izoliuojamas asmuo, kuriam patvirtinta COVID-
19 liga (koronaviruso infekcija);

3.2. visiems kitiems – taikoma izoliacija Taisyklėse 
nustatyta įprasta tvarka.

Simptominiai asmenys 
nedalyvauja  mokymo procese, 
rekomenduojamas PGR tyrimas.

4. Neformalusis 
vaikų švietimas ir 
formalųjį 
švietimą 
papildantis 
ugdymas, 
vykdomas ne 
bendrąjį ugdymą 
teikiančiose 
mokyklose 

4.1. izoliuojamas asmuo, kuriam patvirtinta COVID-
19 liga (koronaviruso infekcija); 

4.2. visiems kitiems taikoma izoliacija Taisyklėse 
nustatyta įprasta tvarka.

Simptominiai asmenys 
nedalyvauja ugdymo procese, 
rekomenduojamas PGR tyrimas.



* 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).

**Persirgęs COVID-19 (neatsižvelgiant į buvusius COVID-19 simptomus):

Buvęs SARS-CoV-2 PGR / antigeno teigiamas tyrimas ir nuo teigiamo SARS-CoV-2 PGR / antigeno
testo praėjo mažiau nei 210 dienų ir (arba)

SARS-CoV-2 kiekybinis arba pusiau kiekybinis teigiamas serologinis tyrimas per pastarąsias 60 dienų
(išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po skiepijimo) COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) vakcina

***Paskiepytas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal pilną schemą, t. y. suėjus 14
dienų po COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos dozės suleidimo:

o antros vakcinos dozės, kai skiepijimo schemą sudaro dvi vakcinos dozės;

o vienos vakcinos dozės, kai skiepijimo schemą sudaro viena vakcinos dozė;

o bent vienos vakcinos dozės, kai vakcina suleista asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga
(koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo
rezultatu.



Pakeitimas

1808 jau turės registruoti sąlytį turėjusius asmenis ir negalės
persiuntinėti į NVSC.

„71. Artimą sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija)
turėję asmenys, kurie buvo informuoti NVSC apie turėtą sąlytį, gali
registruotis tyrimui, COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti,
patys per Ekstremalių situacijų valdymo informacinės sistemos portalą
pasiekiamą per https://1808.lt/ arba paskambinę į Karštąją liniją 1808.“


