
Keliaujantiems į Egiptą 
(Atnaujinta 2021 08 16) 

• Dėmesio! Visi keliautojai (įskaitant vaikus nuo 6 m.), atvykstantys į Egiptą iš 

Lietuvos, privalo ne anksčiau kaip 72 val. iki atvykimo į šalį atlikti COVID-19 

(koronaviruso ligos) PGR testą (laikas skaičiuojamas nuo tyrimo datos, ne nuo rezultato 

gavimo laiko). Būtina turėti popierinį arba elektroninį sertifikatą arabų arba anglų kalba, 

patvirtinantį neigiamą tyrimo rezultatą. Taip pat būtina turėti sertifikato kopiją, kuri 

paliekama oro uoste. 

  

Sertifikatui taikomi tam tikri reikalavimai: 

• Vykstant į Hurgados ar Šarm Aš Šeicho oro uostus, sertifikate privalo būti gydytojo 

parašas bei QR kodas arba vandenženklis, kurį nuskenavus turi būti matoma visa 

laboratorijos, kurioje atliktas testas, bei asmens, kuriam jis buvo atliktas, informacija. 

• Sertifikatai su ranka įrašytais duomenimis – nepriimami. 

• Sertifikatas be QR kodo arba vandenženklio yra priimtinas, tik tuo atveju, jei pateikiamas 

originalas su antspaudu ir gydytojo parašu (tik popierinis originalo variantas). 

  

• Keliautojams, turintiems skiepijmo sertifikatą, nurodantį, kad asmuo buvo pilnai 

paskiepytas COVID-19 vakcina, ir praėjus pilnai 14 dienų laikotarpiui nuo paskutiniojo 

skiepo iki atvykimo į Egiptą, PGR 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 įrašo 

anglų kalba, privalo būti vertimas į anglų kalbą iš vertimų biuro su antspaudais. Notaro 

patvirtinimas nereikalingas. Sertifikatas privalo būti pažymėtas QR kodu ar 

vandenženkliu. Tinkamos vakcinos: Pfizer, AztraZeneca AB, MODERNA BIOTECH, 

Janssen-Cilag International NV, Sinopharm, Sputnik V, Sinovac. Tinka E-sveikatoje 

formuojamas ES Skaitmeninis COVID pažymėjimas (Skiepijimo pažymėjimas/Vaccination 

Certificate). 

  

• Asmenims, kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo 

patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu ir turi vieną vakcinos 

dozę, testavimosi išimtis negalioja. Tokiems amsenims privaloma turėti ne anksčiau kaip 

72 val. iki atvykimo į šalį atlikto COVID-19 (koronaviruso ligos) PGR testo arba ne 

anksčiau nei prieš 48 val. iki atvykimo į šalį atlikto greitojo antigenų testo neigiamą 

rezultatą. 
  

• Visi keliautojai (įskaitant vaikus), vykdami į Egiptą privalo užpildyti visuomenės sveikatos formą (Public Health Declaration Form). Keliautojai yra asmeniškai atsakingi už teisingos 



informacijos formoje pateikimą. Užpildytą formą privaloma pateikti atvykimo oro uoste 

Egipte, todėl rekomenduojame ją atsispausdinti ir užpildyti iš anksto. 

 


