
Keliaujantiems į Turkiją 
• Dėmesio! Keliautojai (suaugusieji ir vaikai nuo 6 m.), atvykstantys į Turkiją iš Lietuvos, privalo 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. 

 

• Būtina turėti neigiamą tyrimo rezultatą patvirtinantį popierinį tyrimų laboratorijos arba E-sveikatos išduotą sertifikatą ar medicinos įstaigos pažymą su antspaudu anglų kalba (dokumento vertimui notaro patvirtinimas nėra būtinas). 
 

• 72 val. arba 48 val. yra skaičiuojamos nuo mėginio tyrimui paėmimo (ne nuo testo rezultato paskelbimo ar sertifikato išdavimo laiko). 
 

• Keliautojams, turintiems skiepijimo sertifikatą, nurodantį, 
kad asmuo buvo pilnai paskiepytas COVID-19 vakcina, ir praėjus pilnai 14 dienų laikotarpiui nuo paskutiniojo skiepo iki atvykimo į Turkiją, PGR ar greitasis antigenų 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 atspaudais. Notaro patvirtinimas 
nereikalingas. Tinkamos vakcinos: Pfizer, AstraZeneca AB, MODERNA 

BIOTECH, Janssen-Cilag International NV, Sinopharm. 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 ne daugiau kaip 180 dienų iki atvykimo į Turkiją, PGR ar greitasis antigenų testas nereikalingas. 

Tinkami E-sveikatos sistemoje fomuojami šie dokumentai: 
 

 -  ES Skaitmeninis COVID pažymėjimas (Persirgtos ligos 

pažymėjimas/Certificate of Recovery). 

                            



- Sertifiktas, įrodantis, kad keliautojui buvo diagnozuota COVID-19 liga. 

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.Taip pat kartu būtina turėti ir vykstant 
pateikti registruojantis skrydžiui sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą anglų 
kalba patvirtinantį, kad keliautojas nuo COVID-19 ligos pasveiko. 

 

• Keliautojai, per paskutines 14 dienų buvę Afganistane, Bangladeše, Brazilijoje, Pietų Afrikos Respublikoje, Indijoje, Nepale, Pakistane ar Šri Lankoje,  atvykstantys į Turkiją iš Lietuvos, privalo ne anksčiau kaip 72 val. iki atvykimo į šalį atlikti COVID-19 (koronaviruso ligos) PGR testą ir pateikti neigiamą rezultatą. Visi šie keliautojai atvykę į Turkiją privalo būti izoliuojami 14 dienų. 
• Keliautojai, atvykstantys į Turkiją ne anksčiau kaip 72 val. iki skrydžio, privalo užpildyti atvykimo į šalį anketą. Užpildžius anketą ir susiformavus HES (Hayat Eve Sigar) kodui, dokumentą reikia atsisiųsti, atsispausdinti ir pateikti oro uoste arba atvykus į šalį. Keliautojai yra asmeniškai atsakingi už teisingos informacijos anketoje pateikimą. 
• Keliautojai, nepateikę visų būtinų dokumentų Vilniaus oro uoste, nebus įleidžiami į lėktuvą, vykstantį į Turkiją. 
• Atvykus į Turkiją, keliautojams pateikus netinkamus dokumentus ar testo rezultatus, PGR testas (už keliautojų lėšas) bus atliekamas oro uoste. Po testo atlikimo keliautojai gali vykti į savo viešbučius. Gavus teigiamą testo rezultatą, keliautojai izoliuojami viešbučio kambaryje arba, prireikus, ligoninėje. 

  

 

 

Grįžtantiems į Lietuvą 
• Grįžtantieji atgal į Lietuvą, dar prieš skrydį turi užsiregistruoti Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre (NVSC) užpildant elektroninę anketą. Atkreipiame dėmesį, jei pildydami anketą dar neturite jums priskirtos vietos, privalomame langelyje "Sėdėjimo vieta" įrašykite "No seat". Gautą elektroninį patvirtinimą (vadinamąjį QR kodą) reikės pateikti įlaipinimo į lėktuvą metu. 

   COVID-19 tyrimo ir izoliacijos reikalavimai: 

https://register.health.gov.tr/
https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form


• Testo ir izoliacijos reikalavimas – tyrimas dėl COVID-19 ( PGR ar antigeno) ir izoliacija 10 

d. yra privalomi 

• Visiems suaugusiems ir vaikams nuo 16 metų privaloma turėti dokumentą (viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų) apie asmeniui prieš grįžtant ar atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą tyrimą (PGR arba antigeno testas iš nosiaryklės) COVID-19 

ligai  nustatyti ir gautą neigiamą tyrimo atsakymą. PGR tyrimas dėl COVID-19 turi būti atliktas ne seniau nei prieš 72 val. iki atvykimo į Lietuvą ir gautas neigiamas atsakymas, antigeno testas turi būti atliktas ne seniau nei prieš 48 val. iki atvykimo į Lietuvą ir gautas neigiamas atsakymas. Neigiamą tyrimo rezultatą įrodantį dokumentą prieš kelionę privaloma pateikti vežėjui. Neturintys testo rezultato nebus įleidžiami į lėktuvą. Serologinių antikūnų tyrimų atsakymas nepripažįstamas. Daugiau informacijos 

COVID-19 tyrimo atlikti nereikia: 

• Ekipažų ir įgulų nariams, kurie vykdo keleivių vežimus tarptautinio susisiekimo maršrutais visų rūšių transporto priemonėmis, 
• Tranzitu per Lietuvą vykstantiems asmenims, 
• Asmenims iki 16 metų, 
• Nuo COVID-19 pagal pilną skiepijimo schemą paskiepytiems asmenims, turintiems gydymo įstaigos dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą. E-sveikatos sistemoje 

formuojama sveikatos forma apie atliktą vakcinaciją anglų kalba.Taip pat tinka E-sveikatoje formuojamas ES Skaitmeninis COVID pažymėjimas (Skiepijimo pažymėjimas/Vaccination 

Certificate). Dokumente turi būti nurodoma, kad asmens skiepijimas viena iš nurodytų 
COVID-19 vakcinų („COVID-19 Vaccine Janssen“, „Comirnaty“, „COVID-19 Vaccine Moderna“,  „Vaxzevria“) pagal valstybės, kurioje buvo atlikta vakcinacija, kompetentingos institucijos patvirtintą skiepijimo schemą yra baigtas, jeigu po COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) vakcinos dozės suleidimo yra praėję ne mažiau kaip 14 dienų ir asmuo buvo 

paskiepytas: 

                          - antra vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro dvi vakcinos dozės; 
                          - viena vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro viena vakcinos dozė; 
                          - bent viena vakcinos doze, kai vakcina suleista asmeniui, kuris persirgo 

COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu 
SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu. 

• COVID-19 persirgusiems žmonėms, kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-

CoV-2 PGR tyrimo rezultatu, ir nuo teigiamo tyrimo rezultato iki atvykimo į Lietuvą praėjo ne daugiau kaip 180 dienų. Kaip įrodymą, keliautojams privaloma pateikti tai patvirtinantį 
E-sveikatos sistemoje suformuotą dokumentą anglų kalba ( jeigu dokumentas suformuojamas lietuvių kalba, būtinas vertimas į anglų kalbą), kuriame būtų nurodyta informacija apie atliktą teigiamą PGR tyrimo rezultatą. E-sveikatos sistemoje 

formuojama forma anglų kalba tik įrašams nuo kovo 23 d. Tinka E-sveikatoje formuojamas ES Skaitmeninis COVID pažymėjimas (Persirgtos ligos pažymėjimas/Certificate of 

Recovery).Jeigu liga buvo diagnozuota Antigeno ( RAT) testu, Persirgtos ligos 

http://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/grizusiems-atvykusiems-is-uzsienio-1/covid-19-ligos-paveiktu-saliu-sarasas-ir-reikalavimai-1
https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/grizusiems-atvykusiems-is-uzsienio-1/covid-19-ligos-paveiktu-saliu-sarasas-ir-reikalavimai-1/isimtys-nuo
https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/keliaujantiems-covid-19-pandemijos-metu-naujos-pazymos-e-sveikatoje-lietuviu-ir-anglu-kalbomis
https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/keliaujantiems-covid-19-pandemijos-metu-naujos-pazymos-e-sveikatoje-lietuviu-ir-anglu-kalbomis


pažymėjimas/Certificate of Recovery nesusiformuoja ir keliautojui išimtis dėl izoliacijos ir 

testo, nėra taikoma. 

  

Reikalavimas saviizoliacijai ir išimtys: 
• Privaloma 10 dienų izoliacija. Galimybė ją sutrumpinti numatyta ne anksčiau nei 7 dieną, savo lėšomis atlikus testą COVID-19 ligai nustatyti ir gavus neigiamą atsakymą. 
• Vaikams iki 7 metų izoliacija netaikoma;  

• Vyresniems vaikams (nuo 7 iki 16 metų) izoliacija netaikoma tuo atveju, jeigu jie 

turi neigiamą COVID-19 tyrimo rezultatą. Jei tyrimas atliekamas Lietuvoje, privaloma 

izoliuotis iki tyrimo rezultato gavimo; 

• Vaikai, atvykę iš šalių, iš kurių taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės, 
privalės izoliuotis nepriklausomai nuo amžiaus ar COVID-19 tyrimo rezultato. 

• Saviizoliacija netaikoma asmenims, kurie yra paskiepyti nuo COVID-19 pagal pilną skiepijimo schemą ir po COVID-19 ligos vakcinos dozės suleidimo yra praėję ne mažiau kaip 14 dienų ( daugiau informacijos ) ir COVID-19 persirgusiems žmonėms, kai diagnozė buvo 
patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu, ir nuo teigiamo tyrimo rezultato iki atvykimo į Lietuvą praėjo ne daugiau kaip 180 dienų. Daugiau apie izoliavimosi išimtis 

 

https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/butinosios-proceduros-grizus-is-uzsienio/viskas-apie-izoliacija/izoliavimosi-isimtys
https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/butinosios-proceduros-grizus-is-uzsienio/viskas-apie-izoliacija/izoliavimosi-isimtys
https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/butinosios-proceduros-grizus-is-uzsienio/viskas-apie-izoliacija/izoliavimosi-isimtys

