
Informacija dėl pasimatymų su nuteistaisiais  

 

Nuo gegužės 24 d. į ilgalaikius ir trumpalaikius kontaktinius pasimatymus pataisos įstaigose ir 

tardymo izoliatoriuose galės atvykti asmenys, atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų: 

1. yra pasiskiepiję Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 ligos vakcina: 

- praėjus 1 savaitei po „Comirnaty“ ar „COVID-19 Vaccine Moderna“ vakcinos antrosios dozės 

suleidimo pagal skiepijimo schemą; 

- praėjus 4 savaitėms po „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo; 

- praėjus 4 savaitėms po pirmos „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo, bet ne ilgiau kaip praėjus 

12 savaičių; 

- po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą; 

2. persirgo COVID-19 liga ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR 

tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 

dienų (bet ne anksčiau nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas); 

3. turi ne anksčiau nei prieš 24 valandas, skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento, atliktą 

COVID-19 tyrimą (SARS-CoV-2 PGR tyrimą ar antigeno testą) ir gautą neigiamą atsakymą; 

4. vaikai iki 16 metų. 

* * * 

Primename, kad nuo gegužės 3 d. iki gegužės 24 d. artimuosius laisvės atėmimo vietose 

kontaktinių pasimatymų metu gali aplankyti tik paskiepyti arba Covid-19 liga persirgę asmenys, 

taip pat ir nepilnamečiai: 

- persirgę Covid-19 liga ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR 

tyrimo ar antigeno testo rezultatu bei nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 

dienų;  

- paskiepyti Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota Covid-19 ligos vakcina pagal 

skiepijimo schemą.  

Lankytojai, atvykdami į kontaktinius trumpalaikius ar ilgalaikius pasimatymus,  turi pateikti 

vieną iš šių dokumentų: 

-vakcinacijos arba Covid-19 ligos patvirtinimą iš e.sveikata informacinės sistemos arba 

laboratorijos (Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės 

sistemos (ESPBI IS) vakcinacijos įrašą arba teigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR 

tyrimo ar antigeno testo) rezultatų (duomenų) protokolą); 

-pažymą iš gydytojo (asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad 

asmuo persirgo Covid-19 liga, arba nurodantį, kad asmens skiepijimas Sąjungos vaistinių 

preparatų registre įregistruota Covid-19 ligos vakcina pagal skiepijimo schemą yra baigtas). 



 

Dokumentus lankytojai galės pateikti atspausdintus arba išsaugotus skaitmeniniu formatu, arba 

tiesiogiai prisijungę prie ESPBI IS. 

Trumpalaikių kontaktinių pasimatymų metu ir bendrose įstaigos patalpose privaloma dėvėti 

vienkartines medicinines kaukes ar respiratorius. Į pasimatymą su kalinamuoju gali atvykti ne 

daugiau kaip du lankytojai, vienas iš kurių privalo būti pilnametis asmuo.  

Taip pat primename, kad laisvės atėmimo vietose vyksta ir trumpalaikiai bekontakčiai ne 

ilgesnės nei 1 val. trukmės pasimatymai.  

 

Trumpalaikių bekontakčių pasimatymų metu būtina laikytis šių sąlygų:  

- laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų;  

- dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones – respiratorius arba kaukes, kurios priglunda prie 

veido ir visiškai dengia nosį ir burną*;  

-vengti tiesioginio fizinio kontakto su kitais asmenimis. 

 

*Pasimatymo metu leidžiama nedėvėti kaukių neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo 

sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (jiems 

rekomenduojama dėvėti veido skydelį). Taip pat be kaukių leidžiama būti vaikams iki 6 metų.  

 

Į  visus pasimatymus gali atvykti tik asmenys, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir 

kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pavyzdžiui: karščiavimo, slogos, kosulio, pasunkėjusio 

kvėpavimo ir panašių). Negali nuteistųjų lankyti asmenys, kuriems tuo metu privaloma izoliacija.  

 

Taip pat informuojame, kad nuo gegužės 3 d. leista organizuoti trumpalaikes išvykas į namus 

nuteistiesiems, bausmę atliekantiems atvirosiose kolonijose, pusiaukelės namuose, ir teisę be 

sargybos arba palydos išvykti už pataisos įstaigos teritorijos ribų turintiems nuteistiesiems.  

 


