
 

 

 

 

 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 
 

NUTARIMAS 

DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO 

 

2020 kovo 14 d. Nr. 207 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir 

kontrolės įstatymo 21 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos 

įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 1 punktu, atsižvelgdama į nepalankią epideminę COVID-19 

(koronavirusinės infekcijos) situaciją ir sveikatos apsaugos ministro teikimą, taip pat į Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos 2020 m. kovo 14 d. pasiūlymą, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a: 

1. Paskelbti trečią (visiškos parengties) civilinės saugos sistemos parengties lygį. 

2. Paskelbti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje karantiną. 

3. Patvirtinti šį karantino režimą: 
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3.4. Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo: 

3.4.1. Sveikatos priežiūros specialistų, aukštųjų universitetinių ir neuniversitetinių 

mokyklų studentų, rezidentų ir infrastruktūros pasitelkimas, nesvarbu, koks jų pavaldumas.  

3.4.2. Stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas: 

3.4.2.1. Veiklos perorganizavimas valdant pacientų srautus, infrastruktūrą ir 

materialiuosius bei žmogiškuosius išteklius. 

3.4.2.2. Planinių operacijų atidėjimas, išskyrus pagalbą ir sveikatos priežiūros 

paslaugas, kurių nesuteikus pacientui atsirastų būtinosios medicinos pagalbos poreikis arba 

labai pablogėtų jo būklė. 

3.4.2.3. Planinių hospitalizacijų dėl kitų diagnostinių ir gydomųjų paslaugų atidėjimas. 

3.4.2.4. Pacientų lankymo draudimas, išskyrus terminalinės būklės pacientų ir vaikų iki 

14 metų lankymą gydančio gydytojo leidimu.  

3.4.2.5. Medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo ribojimas, išskyrus tuos atvejus, 

kurių nesuteikimas lemtų paciento neįgalumą. 

3.4.3. Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas: 
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3.4.3.1. Paslaugų teikimas nuotoliniu būdu: vaistų ir medicinos pagalbos priemonių 

išrašymas, konsultacijos, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimas ir tęsimas, 

gydytojų tarpusavio konsultacijos, būtinųjų tyrimų paskyrimas, slaugytojo konsultacijos. 

3.4.3.2. Planinių konsultacijų, diagnostinių, profilaktinių ir gydomųjų paslaugų 

atidėjimas, išskyrus pagalbą ir paslaugas, kurių nesuteikus pacientui atsirastų poreikis būtinąjai 

medicinos pagalbai arba reikšmingai pablogėtų paciento būklė. 

3.4.3.3. Paslaugų namuose teikimo ribojimas, išskyrus ambulatorinės slaugos ir 

paliatyvios pagalbos paslaugas namuose. 

3.4.3.4. Ambulatorinių medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo atidėjimas. 

3.4.3.5. Profilaktinių patikrinimų ir prevencinių programų vykdymo atidėjimas. 

3.4.3.6. Planinių skiepijimų perorganizavimas, numatant pacientų srautų valdymą. 

3.4.4. Odontologijos paslaugų teikimo atidėjimas, išskyrus būtinosios medicinos 

pagalbos užtikrinimą. 

3.4.5. Vaistinių veiklos perorganizavimas, siekiant išvengti tiesioginio asmenų 

kontakto. 

3.4.6. Visuomenės sveikata: 

3.4.6.1. Visuomenės sveikatos stiprinimo, lėtinių neinfekcinių ligų prevencijos 

priemonių atidėjimas.  

3.4.6.2. Visuomenės sveikatos saugos kontrolės planinių patikrinimų atidėjimas. 

3.4.6.3. Kitų nebūtinų visuomenės sveikatos priemonių atidėjimas. 

 

< ... > 

 

6. Karantino režimo trukmė – nuo 2020 m. kovo 16 d. 00 val. iki kovo 30 d. 24 val.  

 

 

 

Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras  Aurelijus Veryga 


