
Asmenų, kuriems diagnozuota COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliuotų namuose, 

kitoje gyvenamojoje vietoje, savivaldybės administracijos numatytose patalpose ar sveikatos 

priežiūros įstaigos, teikiančios stacionarines medicininės reabilitacijos paslaugas, patalpose, 

ambulatorinio gydymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), patvirtintas Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2020 m birželio 16 d. įsakymu Nr. V – 1480, nauja redakcija patvirtinta 

2020 m. lapkričio 6 d. Nr . V-2517 

 

Dėl pacientų pripažinimo pasveikusiu - tarptautinių organizacijų (Europos ligų prevencijos ir 

kontrolės centro (ECDC), JAV ligų kontrolės ir prevencijos centro (CDC) ir Pasaulio sveikatos 

organizacijos (PSO)) mokslininkai apibendrino mokslinių tyrimų duomenis ir pažymi, kad nuo 

koronaviruso (COVID-19) pasveikusio žmogaus nosiaryklės tepinėliuose virusas gali būti 

aptinkamas net tris mėnesius nuo simptomų atsiradimo pradžios, tačiau jis jau nebesugeba daugintis, 

o jo koncentracija yra tokia maža, kad užkrėsti aplinkinių žmogus nebegali. Be to, mokslininkai yra 

apskaičiavę ir terminus, kiek laiko lengvos, vidutinio sunkumo arba sunkios formos koronavirusu 

sergantys žmonės gali užkrėsti kitus. Į tai ir buvo atsižvelgta priimant pakeitimus dėl pacientų 

izoliacijos ir papildomo PGR tyrimo. Tyrimų duomenys rodo, kad sergantys lengvos arba vidutinio 

sunkumo formos COVID-19 liga yra užkrečiami ne ilgiau nei 10 dienų nuo ligos simptomų 

atsiradimo pradžios. Žmonės, kuriems pasireiškia sunki ligos forma arba kurie turi silpną imunitetą, 

gali užkrėsti kitus ne ilgiau nei 20 dienų nuo simptomų atsiradimo pradžios. Tyrimais nebuvo 

nustatyta atvejų, kad kliniškai pasveikę pacientai, kurių nosiaryklės tepinėliuose dar aptinkamas 

virusas, užkrėstų kitus asmenis. 

 

Šeimos gydytojai rašyti siuntimą atlikti pacientui, sergančiam COVID-19 liga, SARS-CoV-2 viruso 

tyrimą PGR metodu dėl izoliacijos nutraukimo gali tik išskirtiniais atvejais, atsižvelgiant į paciento 

sveikatos būklę, ir tik anksčiau nei nustatyta ministro įsakymais V-383 ir V-1480. Jei tai ne išskirtinis 

atvejis ir izoliacijos nereikia sergančiam nutraukti anksčiau, izoliacijai nutraukti nereikia atlikti 

SARS-CoV-2 viruso tyrimų PGR metodu. 

Jei anksčiau laiko išskirtinais atvejai norint nutraukti izoliaciją buvo atliktas SARS-CoV-2 viruso 

tyrimą PGR metodu ir gautas teigiamas atsakymas, tai izoliacija nutraukiama pagal taip, kaip 

nustatyta pagal ministro įsakymus V-1480 ir V-383  (aktuali redakcija lapkričio 7 d.): 

- Lengva forma sergančiam po 10 dienų nuo simptomų atsiradimo pradžios, jei pacientas 

nebekarščiuoja ne mažiau kaip 3 dienas, nevartodamas antipiretikų, susilpnėjo kiti COVID-19 ligos 

simptomai; 

- po 20 dienų, jei pacientas nebekarščiuoja ne mažiau kaip 3 dienas, nevartodamas 

antipiretikų, susilpnėjo kiti COVID-19 ligos simptomai:  

• sunkia COVID-19 ligos forma sergantiems; 

• kuriems yra imunosupresija;  

• kuriems teikiamos palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos; 

• kurie dirba palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikiančiose įstaigose; 

• kurie gyvena socialinės globos įstaigose; 

• kurie dirba socialinės globos įstaigose; 

• esantiems laisvės atėmimo įstaigose; 

• dirbantiems laisvės atėmimo įstaigose. 

Pacientams, sirgusiems besimptomės formos COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), po 10 dienų 

nuo nosiaryklės ir ryklės tepinėlio, kurį ištyrus PGR metodu buvo aptiktas SARS-CoV-2 virusas, 

paėmimo dienos. Besimptomiams pacientams ankstesnis izoliacijos nutraukimas atliekant SARS-

CoV-2 viruso tyrimą PGR metodu teisės aktais nenumatytas. 

 

Pacientas laikomas pasveikusiu šeimos gydytojo sprendimu, bet ne anksčiau nei jam gali 

būti nutraukiama izoliacija. Pacientui pasveikus nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), 



šeimos gydytojas į ESPBI IS formoje E025 įrašo diagnozę, nurodydamas TKL-10-AM kodą Z86.18 

„Buvusios asmeniui kitos infekcinės ir parazitinės ligos“. 

Pasveikus nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pacientui 3 mėnesių laikotarpiu nuo 

pirmųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) simptomų atsiradimo dienos kartoti SARS-CoV-

2 viruso tyrimų PGR metodu nerekomenduojama; 

Taip pat saviizoliacijoje buvusiems asmenims atlikti SARS-CoV-2 viruso tyrimų PGR 

metodu nerekomenduojama. 

Jei per 14 dienų nuo paskutinės sąlyčio dienos stebimam asmeniui ligos simptomai 

nepasireiškia, sąlytį turėjęs asmuo nebelaikomas keliančiu susirgimo riziką ir izoliavimas namuose ar 

kitoje gyvenamojoje vietoje jam nebetaikomas. 

 


