
PRIEŠ KELIONĘ Į EGIPTĄ 

 

• Visi keliautojai (įskaitant vaikus nuo 6 m.), atvykstantys į Egiptą iš Lietuvos, privalo ne 

anksčiau kaip 72 val. iki skrydžio 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.  

• 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. 

 

KELIONĖS METU 

  

• Jei būdamas Egipte, turistas suserga lengva COVID-19 forma, jis izoliuojamas atskirame 

viešbučio kambaryje (turistas gyvena viešbutyje nemokamai iki pasveikimo). Maistas ir 
gėrimai patiekiami į kambarį. Pasveikęs turistas išvyksta savo reisu arba keičia bilietą 
savo lėšomis. Kartu keliaujantys asmenys (nemokamai) ištiriami dėl COVID-19. Jei testas 

neigiamas, gali laisvai toliau atostogauti savo viešbutyje arba išvykti į Lietuvą už savo 
lėšas. 

• Jei būdamas Egipte, turistas suserga sunkia COVID-19 forma, jis gydomas valstybinėje 
ligoninėje. Gydymą apmoka Egipto Sveikatos Ministerija. Jei pasveikęs turistas skrenda 
ne savo nustatytą dieną, gali būti papildomų bilieto keitimo išlaidų. Kartu keliaujantys 

asmenys taip pat ištiriami ligoninėje (nemokamai). Jei testas neigiamas, gali laisvai toliau 
atostogauti savo viešbutyje arba išvykti į Lietuvą.  

• Visose uždarose erdvėse privaloma dėvėti veido kaukes (transporte, kavinėse, 
restoranuose, parduotuvėse, muziejuose ir kt.) 

 

PRIEŠ GRĮŽIMĄ 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. 
• Nuo kovo 10 dienos visiems suaugusiems ir vaikams nuo 16 metų privaloma turėti 

dokumentą (viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų) apie asmeniui ne seniau nei 72 
val. laikotarpiu prieš grįžtant ar atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą tyrimą COVID-19 

ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautą neigiamą tyrimo atsakymą. Neturintys 
testo rezultato nebus įleidžiami į lėktuvą. Serologinių antikūnų tyrimų atsakymas 
nepripažįstamas.  

https://lt.teztour.lt/file/20210211/Egypt_health_declaration_arrival.pdf
https://lt.teztour.lt/file/20210211/Egypt_health_declaration_arrival.pdf


• PGR testo atlikimui išvykstant būtina kreiptis į savo viešbučio gidą kuris suteiks 

informaciją kur galima atlikti testą ir padės užsiregistruoti. Taip pat galima savarankiškai 
savo lėšomis vykti atlikti testą.  

• Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM) sugriežtinus koronaviruso (COVID-19) plitimo 

valdymo priemones keliautojams, atvykstantiems ir grįžtantiems į Lietuvą, nuo vasario 8 
d. oro, jūrų uostuose bus taikomos papildomos medicininės-karantininės kontrolės 
procedūros. Visų – iš Šengeno ir ne Šengeno šalių – atvykstančių keleivių dokumentai ( 
užpildyta NVSC anketa, patvirtinto neigiamo COVID-19 testo pažyma, ar dokumentai 
patvirtinanys, jog žmogus yra persirgęs ar yra paskiepytas) bus tikrinami oro uostų 
atvykimo erdvėse, pasiėmus bagažą. Minėtus dokumentus visi keleiviai turės pateikti juos 
pasitikusiems VSAT pareigūnams ir NVSC darbuotojams.  

• Prašome numatyti, kad papildomos tikrinimo procedūros neišvengiamai pareikalaus 
daugiau laiko. Visų keleivių prašoma dar prieš kelionę arba kelionės metu įsitikinti, kad 
visi dokumentai yra paruošti patikrai, ir tvarkingai pateikti juos kontrolės punktuose 
dirbantiems pareigūnams. Tai leis sklandžiau vykdyti patikrą ir taupyti pačių keleivių 
laiką. 

• Primename, kad iš bet kurios valstybės atvykusiems asmenims 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. 

 
Išimtys dėl neigiamo COVID-19 tyrimo rezultato ir saviizoliacijos taikomos šiems asmenims: 

• tranzitu per  Lietuvos  Respubliką  vykstantiems  asmenims; 

• asmenims, persirgusiems COVID-19, kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis 
teigiamu PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu ir nuo teigiamo tyrimo 

rezultato praėjo ne daugiau kaip 90 dienų iki grįžimo ar atvykimo į Lietuvą.* 

• asmenims, kurie yra pasiskiepiję vakcina, registruota Europos Sąjungos vaistinių 
preparatų registre pagal skiepijimo schemą;* 

• asmenims iki 16 metų. 

*Dokumentai apie persirgimą ar skiepijimą turi būti pateikti anglų kalba. Užsienio šalių 
institucijoms nėra prievolės priimti dokumentų kitomis kalbomis. 
 


