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SAM informuoja apie Galimybių paso pakeitimus nuo gruodžio 28 d.  

Nuo gruodžio 28 d. šalies gyventojams, pasiskiepijusiems pagal pilną vakcinacijos planą prieš 

daugiau nei 7 mėn., Galimybių pasas arba jam alternatyvūs dokumentai nebegalios. 

Atsižvelgiant į planuojamus pokyčius, gyventojams, kuriems jau atėjo laikas skiepytis 

sustiprinančiąja COVID-19 vakcinos doze, rekomenduojama registruotis vakcinai ir 

pasiskiepyti. 

Galimybių pasas ar jam alternatyvūs dokumentai galios 16 m. ir vyresniems: 

vakcinuotiems asmenims: 

• Ribotą laiką – kai asmuo yra pasiskiepijęs viena iš šių COVID-19 vakcinų: 

- praėjus vienai savaitei, bet ne daugiau kaip 210 dienų nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ 

vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą; 

- praėjus 2 savaitėms, bet ne daugiau kaip 210 dienų nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ 

vakcinos dozės suleidimo; 

- praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinos dozės 

suleidimo. Po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą praėjus ne 

daugiau kaip 210 dienų; 

- praėjus 2 savaitėms, bet ne daugiau kaip 210 dienų nuo „Comirnaty“, „Spikevax“ ar 

„Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso 

infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu; 

- praėjus vienai savaitei, bet ne daugiau kaip 210 dienų nuo „Comirnaty“ ar „Vaxzevria“ 

vakcinos antrosios dozės suleidimo, jei pirmajai skiepo dozei buvo naudojama „Vaxzevria“ vakcina, 

o antrajai – „Comirnaty“ vakcina arba atvirkščiai.  

• Neribotą laiką – kai asmuo: 

- pasiskiepijęs sustiprinančiąja „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „COVID-19 Vaccine Janssen“ 

vakcinos doze (įsigalioja tą pačią pasiskiepijimo sustiprinančiąja doze dieną). Skiepijimas 

sustiprinančiąja doze iki 18 m. amžiaus vaikams nevykdomas; 

- pasiskiepijęs pagal pilną schemą, jei jis yra 16 - 18 m. amžiaus asmuo (įskaitant persirgusius, 

jei liga patvirtinta PGR tyrimu ir pasiskiepijusius nepilna schema asmenis). 

- persirgęs COVID-19 liga (patvirtinta teigiamu PGR tyrimo rezultatu) ir paskiepytas pagal 

pilną schemą. 

Persirgusiems asmenims: 

• kai asmuo persirgo COVID-19 liga ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu PGR 

tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų 

(bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas). 

Tyrimus atlikusiems asmenims: 
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• kai asmuo prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba 

anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio 

imunologinio tyrimo atsakymą. Atkreipiame dėmesį, kad mobiliuose punktuose atliekami greitieji 

serologiniai testai Galimybių pasui nėra tinkami. Šalies gyventojai gali atlikti kiekybinį ir pusiau 

kiekybinį serologinį tyrimą ir po persirgimo, ir po pilnos vakcinacijos schemos.  

• atlikusiems mokamą PGR tyrimą ir gavus neigiamą rezultatą – ne anksčiau nei prieš 72 

valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento). 

Nuo gruodžio 28 d. Galimybių pasas ar jam alternatyvūs dokumentai bus privalomi ir vaikams nuo 

12 metų ir 2 mėnesių iki 16 metų amžiaus. Galimybių pasas ir jam alternatyvūs dokumentai bus 

išduodami pasiskiepijusiems, persirgusiems ar tyrimus atlikusiems vaikams:  

• ne anksčiau kaip prieš 7 dienas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atliktas PGR 

tyrimas arba nosies landų tepinėlių ėminių kaupinių tyrimas PGR metodu ugdymo įstaigoje ir 

nustatytas neigiamas rezultatas;  

• neribotą laiką išduodamas pasiskiepijus pagal pilną schemą arba persirgus (kai liga 

patvirtinta teigiamu PGR tyrimo rezultatu) ir pasiskiepijus bent viena vakcinos doze. Šiuo metu 

sustiprinančiąja doze vaikai nėra vakcinuojami; 

• persirgus, kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu PGR tyrimo ar antigeno testo 

rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei 

asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas); 

• prieš mažiau nei 60 dienų gavus teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG 

antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo 

atsakymą. 

Sveikatos apsaugos ministerija primena, kad pasiskiepyti pirmą kartą arba gauti sustiprinančiąją 

COVID-19 vakcinos dozę gyventojai gali registruodamiesi internetu Koronastop.lt arba telefonu 

1808. Pasiskiepyti taip pat galima kai kuriose sveikatos priežiūros įstaigose pas šeimos gydytoją. 

Norėdami sužinoti, ar asmens sveikatos priežiūros įstaiga vykdo skiepijimą nuo COVID-19 ligos, 

šalies gyventojai turėtų kreiptis į įstaigos registratūrą. 

Ko svarbu nepamiršti asmenims, turintiems Galimybių pasą? 

• Siekiant išvengti COVID-19 plitimo, pajutus pirmuosius peršalimo simptomus, labai svarbu 

likti namuose ir registruotis COVID-19 tyrimui skambinant į Kartąją liniją 1808 arba internetu 

1808.lt. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) naujausiose rekomendacijose nurodo, 

kad dažniausi COVID-19 simptomai yra kosulys, karščiavimas, dusulys ir staigus skonio bei kvapo 

netekimas. Rečiau pasireiškiantys simptomai gali būti gerklės skausmas, sloga, nosies užgulimas, 

galvos skausmas, šaltkrėtis, raumenų skausmas, nuovargis, vėmimas ir (arba) viduriavimas, 

svaigulys.  

• Asmuo, pajutęs COVID-19 ligos simptomus, gali atlikti ir savikontrolės testą, tačiau 

pasireiškus simptomams, rekomenduojama likti namuose ir į vaistinę nevykti. Nepaisant 

savikontrolės tyrimo atsakymo, svarbu užsiregistruoti patvirtinančiam PGR tyrimo atlikimui šalies 

mobiliuose punktuose.  

• Taip pat svarbu vengti nebūtinų kontaktų su kitais asmenimis – nedalyvauti renginiuose, 

nesibūriuoti viešose vietose, prekybos centruose. Griežtai rekomenduojama vengti nebūtinų kelionių. 

• Jei nustatyta COVID-19 liga, asmuo privalo izoliuotis, užpildyti Nacionalinio visuomenės 

sveikatos centro anketą, kurią galite rasti čia, ir joje nurodyti visus sąlytį turėjusius asmenis bei 

lankytas vietas. 

 

https://nvsc.lrv.lt/salyti-turejusiu
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