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DĖL INFORMACIJOS KELIAUTOJAMS 

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, atsižvelgdama į tai, kad pastaruoju 

metu daugėja organizuojamų skrydžių į Bulgarijos ir Rumunijos kurortus, atkreipia dėmesį į 

blogėjančią COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemiologinę situaciją šiose šalyse. 

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 3 d. sprendime Nr. V-1603 

„Dėl valstybių sąrašo nustatymo“ nurodyta, kad 2020-07-03 duomenimis Rumunijoje suminis 14 

dienų sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų buvo 24,3, Bulgarijos Respublikoje – 23,6, o 

atvykus iš šių šalių Lietuvos Respublikos piliečiams rekomenduojama izoliuotis. Pastarosiomis 

dienomis situacijose šiose Europos Sąjungos šalyse sparčiai blogėja, 2020-07-07 Europos ligų 

prevencijos ir kontrolės centro duomenimis Rumunijoje suminis 14 dienų sergamumo rodiklis 100 

tūkst. gyventojų jau siekė 25,6, Bulgarijos Respublikoje – 27,8. Papildomai informuojame, kad 

sergamumas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) auga ir kitoje populiarioje tarp keliautojų 

šalyje – Kroatijoje, kurios sergamumo rodiklis 2020 m. liepos 7 d. duomenimis siekia 21,5 (2020-

07-03 duomenimis – 15,7).  

Atkreipiame dėmesį, kad šalys, kuriose sergamumas COVID-19 liga (koronaviruso 

infekcija) per 14 kalendorinių dienų viršija 25 atvejų 100 tūkst. gyventojų yra priskiriamos COVID-

19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktoms šalims, o asmenys, grįžę / atvykę iš šalių, įtrauktų į 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, per 24 valandas nuo grįžimo / 

atvykimo į Lietuvos Respubliką momento privalo užsiregistruoti Nacionaliniame visuomenės 

sveikatos centre prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kadangi tokie asmenys laikomi asmenimis, 

turėjusiais sąlytį, kuriems Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės 

įstatymo nustatyta tvarka taikoma privaloma izoliacija. COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

paveiktų šalių sąrašas yra patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. 

birželio 15 d. įsakymu Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių 

sąrašo patvirtinimo“ ir nuolat atnaujinamas. 

Atsižvelgiant į tai, prašome informuoti visus kelionių organizatorius ir kelionių agentūras, 

kad jie atkreiptų visų keliautojų (ypač asmenų, vykstančių į Bulgarijos Respubliką ir Rumuniją) 

dėmesį apie epidemiologinės situacijos šiose šalyse blogėjimą ir galimą reikalavimą grįžus iš šių 

šalių izoliuotis 14 dienų.  
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