
Keliaujantiems į Bulgariją 
  

• Visi keliautojai (suaugusieji, ir vaikai nuo 12 metų), atvykstantys į Bulgariją iš Lietuvos, privalo ne anksčiau kaip 72 val. iki atvykimo į šalį atlikti COVID-19(koronaviruso 

ligos) PGR arba greitąjį antigenų (RAT, ne anksčiau kaip 48 val. iki atvykimo į šalį) testą. Būtina turėti popierinį originalų laboratorijos sertifikatą anglų kalba arba E-sveikatos suformuotą dokumentą, patvirtinantį neigiamą tyrimo rezultatą. Sertifikate turi būti nurodyti šie duomenys: testo tipas (PGR arba Antigenų), atlikimo data ir laikas, asmens paso duomenys, testą atlikusios laboratorijos duomenys, antspaudas ir gydytojo parašas. 
  

• Keliautojams, turintiems skiepijimo sertifikatą, nurodantį, kad asmuo buvo pilnai 
paskiepytas COVID-19 vakcina, ir praėjus 14 dienų laikotarpiui nuo paskutiniojo skiepo, PGR ar greitasis antigenų (RAT) testas nereikalingas. Sertifikate būtinai turi būti nurodyti asmens vardai, parašyti lotyniškai, atitinkantys nurodytus asmens dokumentuose, su kuriais 
asmuo keliauja, gimimo data, skiepijimo datos, skiepo pavadinimas ir partijos numeris, gamintojo pavadinimas bei šalis. Jeigu E-sveikatos sistema neformuoja išrašo anglų kalba, privalo būti vertimas į anglų kalbą iš vertimo biuro su antspaudais. Notaro patvirtinimas 
nereikalingas. Tinkamos vakcinos: Pfizer, AstraZeneca AB, MODERNA BIOTECH, Janssen-

Cilag International NV, Sputnik V. Tinka E-sveikatoje formuojamas ES Skaitmeninis COVID 

pažymėjimas (Skiepijimo pažymėjimas/Vaccination Certificate). 
  

• Keliautojams, turintiems sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą apie tai, kad asmuo 

persirgo koronavirusu, kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu COVID-19 PGR tyrimo rezultatu, ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo nuo 15 iki 180 dienų iki atvykimo į Bulgariją, PGR ar greitasis antigenų (RAT) testas nereikalingas. Dokumente turi būti nurodyti asmens vardai, atitinkantys nurodytus asmens dokumentuose, medicininės įstaigos, kurioje buvo atlikti tyrimai, duomenys bei tyrimo atlikimo datos. Būtina, kad pažymoje būtų lotyniškai pažymėta PCR ir teigiamas atsakymas Positive. Jeigu E-sveikatos sistema neformuoja išrašo anglų kalba, privalo būti vertimas į anglų kalbą iš vertimo biuro 
su atspaudais. Notaro patvirtinimas nereikalingas.Tinka E-sveikatoje formuojamas ES 

Skaitmeninis COVID pažymėjimas (Persirgtos ligos pažymėjimas/Certificate of Recovery). 
  

• Rekomenduojame, vykstant į Bulgariją, turėti galiojančią Europos sveikatos kortelę (E111), dengiančią skubiąją medicininę pagalbą bei draudimą, dengiantį COVID-19 gydymo išlaidas. 

  

• Visi saugusieji ( nuo 18 metų) keliautojai, atvykdami į Bulgariją, privalo pateikti užpildytą  ir atspausdintą Rizikų suvokimo ir prisiėmimo Deklaraciją. Taip pat šią deklaracijos formą rasite prie visų kelionės dokumentų, įsigyjant kelionės paketą. 
  

https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/covid-19/deklaraciya-za-putuvane-na-sobstven-risk


Testas nemokamas! Jau yra galimybė vykstant į užsienį nemokamai išsitirti PGR metodu ir gauti 

Europos Sąjungos (ES) skaitmeninį COVID pažymėjimą dėl tyrimo rezultatų. Išsiimti COVID 
pažymėjimą dėl greitojo antigeno testo rezultato bus galima atliktus reikiamus techninius 
pakeitimus. Užsiregistruoti nemokamam COVID-19 tyrimui – greitajam antigeno testui ar PGR 

tyrimui galima internetu www.1808.lt arba Karštosios linijos telefonu 1808.Daugiau informacijos 

 

https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/pleciamos-lietuvos-pilieciu-ir-uzsienieciu-galimybes-keliauti?fbclid=IwAR1xUqAzv8WHOXM9ZiilrpoOA7XJ4_9sLk4nrrNl7QMrDUOyeY90RKdwqvU

