
SAUGUMO INFORMACIJA 

Mieli keliautojai, organizuodami keliones rūpinamės, kad Jūsų atostogos būtų ne tik komfortiškos, bet svarbiausia 
- saugios. Situacija pasaulyje koreguoja mūsų gyvenimą, tuo pačiu keičiasi ir keliavimo saugumo reikalavimai. 
Prašome susipažinti su saugumo taisyklėmis, kurios galioja keliaujant šiuo metu. Tuo pačiu, prašome Jūsų sekti 
atsakingų institucijų rekomendacijas bei jomis vadovautis. 

❗Informuojame, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos priimtu sprendimu, nuo 2020 m. 

rugsėjo 15 dienos visi Lietuvos piliečiai, atvykstantys/grįžtantys iš užsienio valstybių oro ar jūros transportu, prieš 

kelionę į Lietuvą privalo 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 patei kti 
įlaipinimo į transporto priemonę metu.  

Atkreipiame dėmesį į tai, kad asmenys, grįžę / atvykę iš šalių, įtrauktų į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 
paveiktų šalių sąrašą, per 24 valandas nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką momento privalo 
užsiregistruoti Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir įstatymo 
nustatyta tvarka jiems skiriama izoliacija arba prašoma turėti atliktą koronaviruso (COVID -19) testą.  

Informuojame, kad atsižvelgiant į patvirtintas Europos Tarybos rekomendacijas, LR Vyriausybės nutarimu nuo 

spalio 26 d. įsigalioja naujas paveiktų šalių sąrašo sudarymo principas. Remiantis nacionaliniu mastu taikomais 
kriterijais visos Europos Sąjungos šalys skirstomos į keturias grupes šviesoforo principu, t. y. pagal spalvas – žalią, 
geltoną, raudoną ir pilką. Pagrindiniai šalių vertinimo kriterijai yra 14 dienų sergamumo rodiklis 100 tūkst. 
gyventojų, teigiamų tyrimų dalis procentais tarp atliktų tyrimų per 7 dienas, testavimo apimtys (tyrimų skaičius 
100 tūkst. gyventojų) per 7 dienas. Daugiau informacijos.  

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrarašas yra patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. Įsakymu. Lietuvos paveiktų šalių sąrašas skelbiamas kiekvieną 
penktadienį ir įsigalioja nuo ateinančio pirmadienio. Paveiktų šalių sąrašas. 

Jei asmuo, keliaujantis iš valstybės, iš kurios leidžiama  atvykti į Lietuvą, per 14 dienų iki skrydžio lankėsi COVID-19 
paveiktoje valstybėje arba jo skrydis buvo jungiamasis ir buvo keliauta per valstybę, priklausančią COVID -19 
paveiktų šalių sąrašui, tuomet atvykstančiam asmeniui taikomos tokios pačios sąlygos, kaip ir atvykstantiems iš 
labiausiai koronaviruso paveiktų valstybių. 

Naudinga informacija apie reikalavimus atvykstantiems kitose šalyse nuolat atnaujinama Užsienio reikalų 
ministerijos tinklalapyje 

Taip pat atsakymus į rūpimus klausimus galima rasti oficialioje svetainėje „Re-open EU“. Keliautojai įrašę šalies, 
kurią norėtų aplankyti, pavadinimą galės sužinoti praktinės informacijos apie joje dėl koronaviruso pandemijos 
taikomas visuomenės sveikatos ir saugos priemones. 

„Tez Tour“ vadovaujasi atsakingų institucijų rekomendacijomis. Keliautojų sveikata ir saugumas mums yra 
besąlygiškas prioritetas. 

 

 

 

https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form
https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form
https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/pirma-karta-paskelbtas-pagal-sviesoforo-principa-atnaujintas-paveiktu-saliu-sarasas
https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/D%C4%96L%20COVID-19%20LIGOS%20(KORONAVIRUSO%20INFEKCIJOS)%20PAVEIKT%C5%B2%20%C5%A0ALI%C5%B2%20S%C4%84RA%C5%A0O%20PATVIRTINIMO%20PAKEITIMO%20(V-2237).pdf
https://keliauk.urm.lt/
https://keliauk.urm.lt/
https://reopen.europa.eu/en?fbclid=IwAR1GlSR8hdZBas3NF0DDi7iKO7isSY6FIBeqW9l8ns2_n7WEBs9yhO6JfLE


PRIEŠ KELIONĘ Į KIPRĄ 

• Dėmesio! Nuo spalio 9 d. Kipro institucijų skelbiamų šalių sąraše Lietuva priskiriama B kategorijai. Tai 
reiškia, kad visi keliautojai (suaugusieji ir vaikai nuo 12 m.), atvykstantys į Kiprą iš Lietuvos, privalo ne 
anksčiau kaip 72 val. iki skrydžio atlikti COVID – 19 (koronaviruso ligos) PGR tyrimą ir turėti sertifikatą 

anglų kalba, patvirtinantį neigiamą tyrimo rezultatą. 
• Atkreipkite dėmesį, kad kiekvienas, vykstantis į Kiprą, per paskutines 24 val. iki atvykimo į Kiprą privalo 

internetinėje svetainėje Cyprus Flight Pass susikurti paskyrą ir užpildyti elektroninę anketą, kurioje 
nurodomi visi asmeniniai duomenys, informacija apie atliktą testą, bei privalomai patalpinamas testo 

rezultato sertifikatas. Taip pat anketoje nurodomas viešbučio, kuriame planuojama apsistoti, adresas. 
Visų viešbučių adresus rasite ČIA. 

• Užpildžius anketą, keliautojas gaus patvirtinimą ir savo Cyprus Flight Pass, kurį turės išsaugoti savo 
telefone arba atsispausdinti ir pasiimti su savimi į kelionę, priešingu atveju jis nebus įleistas į skrydį.  

• Kipro oro uoste atsitiktine tvarka pasirinktiems keleiviams gali būti atliekami COVID-19 testai. 
• Grįžusiems iš Kirpo saviizoliacija nėra privaloma. 
• „Tez Tour“ keliautojų patogumui, bendradarbiaudami su UAB „Medicina Practica laboratorija“ 

pasirūpinome, kad visi, įsigiję paslaugą „COVID-19 tyrimas PGR metodu + sertifikatas“, šioje laboratorijoje 
tyrimui būtų registruojami prioritetine tvarka,bei atsižvelgiant į skrydžio datą, parenkami kuo patogesni 

tyrimo atlikimo laikai. Tyrimo atlikimo terminas 1-3 d.d. nuo tiriamosios medžiagos paėmimo (klinika pagal 
galimybes „Tez Tour“ keliautojams stengsis tyrimą atlikti per 24 val.). COVID-19 PGR tyrimą galima atlikti 

net 12 Lietuvos miestų darbo dienomis, o Vilniuje ir Kaune šeštadieniais. 
• Šią paslaugą „COVID-19 tyrimas PGR metodu + sertifikatas“ galite užsisakyti kartu su kelionės paketu, arba 

atskirai, kaip ir bet kurią kitą papildomą paslaugą. Įsigijus šią paslaugą, kelionių agentas pateiks tai 
patvirtinantį dokumentą, kurį keliautojai privalės turėti atvykę į laboratoriją atlikti testo.  

• Už savalaikį tyrimo atlikimą atsakingas yra pats keliautojas. Dėl didelės COVID -19 tyrimo PGR metodu 
paklausos raginame suskubti kreiptis į tyrimus atliekančią laboratoriją dar prieš įsigyjant kelionės 
paketą arba papildomą paslaugą. Jeigu skydis yra sekmadienį, vėliausias tyrimo atlikimo laikas Vilniuje ir 
Kaune yra penktadienis, o kituose miestuose - ketvirtadienis (nebent išimties tvarka iš anksto su 

laboratorija susitariama dėl greitesnio sertifikato pateikimo). 
• Informuojame, kad nuo spalio 23 iki lapkričio 09 dienos Kipro gyventojams ir svečiams atnaujinami 

saugumo reikalavimai: 

• Ribojamas svečių skaičius viešose maitinimo įstaigose. Ribojamas žmonių skaičius ( maksimaliai 6) sėdinčių 
prie vieno stalo. 

• Visi asmenys nuo 12 metų privalo dėvėti veido apsaugines kaukes visose patalpose, kuriose yra daugiau 
nei vienas žmogus, ir lauke, taip pat visose viešose vietose bei viešame transporte (taksi, autobusai ir kt.).  

• Limasolio ir Pafoso miestuose bei provincijose ribojamas maitinimo įstaigų (restoranų, restoranų 
viešbučiuose ir kitose turistų apgyvendinimo įstaigose, tavernose, kavinėse, picerijose, užeigose, 
užkandinėse, baruose ir restoranuose valgyklose ir (arba) sporto klubuose, kultūros centruose ir kt. ) darbo 
laikas iki 22:30 val. 

• Visiems piliečiams, Limasolio ir Pafoso miestuose bei provincijose, draudžiama judėti nuo 23:00 iki 5:00 
val., išskyrus skubiais medicininiais tikslais (iš / į vaistinę, ligoninę) arba verslo tikslais, pateikus atitinkamą 

pažymėjimą ar įrodymus. 
• Asmenims, nesilaikantiems šių nurodymų, numatyta bauda 300 eurų. 

PRIEŠ KELIONĘ Į KANARŲ SALAS/TENERIFĘ 

• Dėmesio! Nuo lapkričio 14 d. visi (suaugusieji ir vaikai nuo 6 m.), atvykstantys į Kanarų salas/Tenerifę iš 

Lietuvos, privalo ne anksčiau kaip 72 val. iki skrydžio atlikti COVID-19 (koronaviruso ligos) PGR tyrimą ir 
turėti sertifikatą anglų arba ispanų kalba, patvirtinantį neigiamą tyrimo rezultatą.  

https://cyprusflightpass.gov.cy/en/application-process
https://lt.teztour.lt/file/20200925/kipro_viesbuciu_sarasas_su_adresais_tez_tour_2.pdf
https://medicinapractica.lt/kontaktai/


• Neigiamo testo rezultatus reikia pateikti įsikeliant į turistinio apgyvendinimo įstaigas Kanarų salose. 
• Testas nėra privalomas asmenims, kurie pateikia įrodymų, kad salose yra ilgiau nei 15 dienų arba Kanarų 

salų rezidentams, kurie patvirtina, kad nebuvo išvykę iš Kanarų salų per paskutines 15 dienų ir , kurie 
neturėjo COVID-19 simptomų. 

• Visi keliautojai ne anksčiau kaip 48 valandos prieš kelionę į Kanarų salas/ Tenerifę privalo užpildyti ir 
pasirašyti Sveikatos kontrolės formą (FCS forma), kurią galite rasti www.spth.gob.es arba atsisiuntę 

(SpTH) mobiliąja programėlę. 
• Atkreipkite dėmesį, jog būtina užpildyti atskirą formą kiekvienam keliautojui. 

• Užpildžius anketą, sistema suformuos brūkšninį kodą, kurį keliautojas turi išsaugoti savo telefone arba 
atsispausdinti ir pasiimti su savimi į kelionę. 

• Grįžusiems iš Tenerifės saviizoliacija nėra privaloma. 
• Prieš kelionę pasirūpinkite apsauginėmis priemonėmis. Visi asmenys nuo 6 metų privalo dėvėti veido 

apsaugines veido kaukes visose viešose patalpose, lauke, taip viešame transporte (taksi, autobusai ir kt.), 
taip pat laikytis saugaus 1,5 m atstumo nuo kitų asmenų. Kaukių dėvėjimas nėra privalomas 
paplūdimiuose ir prie baseino. 

• Kanarų salose ribojamas maitinimo įstaigų (restoranų, kavinių, barų ir kt.) darbo laikas iki 00:00 val., nauji 
klientai nebus įleidžiami po 23:00 val. Taip pat ribojamas žmonių skaičius (maksimaliai 6) sėdinčių prie 
vieno stalo. 

• Vykstant į kelionę, į savo mobilųjį telefoną būtina atsisiųsti „RadarCOVID“ programėlę. Programėlė 
informuos Jus apie COVID-19 poveikio riziką, atsižvelgiant į Jūsų vietovę. 

• Kanarų salų vyriausybė įsipareigoja padengti visas gydymo išlaidas keliautojams viešnagės metu 
susirgusiems COVID-19 bei su jais keliaujantiems artimiesiems, kurie neturi įsigiję jokio kito COVID-19 

išlaidas dengiančio draudimo. Daugiau informacijos galite rasti čia. 
• „Tez Tour“ keliautojų patogumui, bendradarbiaudami su UAB „Medicina Practica laboratorija“ 

pasirūpinome, kad visi, įsigiję paslaugą „COVID-19 tyrimas PGR metodu + sertifikatas“, šioje laboratorijoje 
tyrimui būtų registruojami prioritetine tvarka, bei atsižvelgiant į skrydžio datą, parenkami kuo patogesni 
tyrimo atlikimo laikai. Tyrimo atlikimo terminas 1-3 d.d. nuo tiriamosios medžiagos paėmimo (klinika pagal 

galimybes „Tez Tour“ keliautojams stengsis tyrimą atlikti per 24 val.). COVID-19 PGR tyrimą galima atlikti 
net 12 Lietuvos miestų darbo dienomis, o Vilniuje ir Kaune šeštadieniais. 

• Šią paslaugą „COVID-19 tyrimas PGR metodu + sertifikatas“ galite užsisakyti kartu su kelionės paketu, arba 
atskirai, kaip ir bet kurią kitą papildomą paslaugą. Įsigijus šią paslaugą, kelionių agentas pateiks tai 

patvirtinantį dokumentą, kurį keliautojai privalės turėti atvykę į laboratoriją atlikti testo.  
• Už savalaikį tyrimo atlikimą atsakingas yra pats keliautojas. Dėl didelės COVID-19 tyrimo PGR metodu 

paklausos raginame suskubti kreiptis į tyrimus atliekančią laboratoriją dar prieš įsigyjant kelionės 
paketą arba papildomą paslaugą. Jeigu skydis yra sekmadienį, vėliausias tyrimo atlikimo laikas Vilniuje ir 

Kaune yra penktadienis, o kituose miestuose - ketvirtadienis (nebent išimties tvarka iš anksto su 
laboratorija susitariama dėl greitesnio sertifikato pateikimo). 

ORO UOSTAS 

Šiuo metu Vilniaus oro uoste galioja šios taisyklės:  

• Į terminalą įleidžiami tik galiojantį bilietą turintys keleiviai; 

• Į terminalą įleidžiami tik keleiviai, dėvintys asmens apsaugos priemones (AAP), jas privaloma dėvėti 
nuolat; 

• Visi keleiviai privalo praeiti pasienio kontrolę; 
• Papildomos saugumo priemonės oro uoste; 
• Atvykimo ir išvykimo terminaluose keleiviams užtikrinamos rankų dezinfekavimo priemonės; 
• Terminalo patalpos, horizontalūs ir vertikalūs paviršiai kasdien valomi dezinfekavimo priemonėmis; 

https://www.spth.gob.es/
http://inx.lv/R2Il


• Apie prevencinius veiksmus dėl COVID -19 pranešama per garso sistemą, o vaizdo pranešimai rodomi 
terminalo ekranuose; 

• Tuo pačiu metu veikia ribotas skaičius keleivių registracijos stalų. Priešais stalus dedamos eilių kliūtys, 
užtikrinamos papildomos dezinfekavimo priemonėmis, žymimi 1–2 m. atstumai, pateikiama informacija 
apie atstumo laikymąsi; 

• Organinio stiklo skydai yra įmontuoti ant registracijos stalų, saugumo patikrinimo vietose ir prie įlaipinimo 

vartų; 
• Visiems darbuotojams ir partneriams asmens apsaugos priemonių (AAP) dėvėjimas yra privalomas; 

• Oro uoste yra sudaryta galimybė įsigyti asmens apsaugos priemonių; 
• Kas antra sėdimųjų suolų kėdė yra pažymėta kaip nenaudojama; 
• Terminale yra specialios dėžės, skirtos panaudotoms AAP išmesti. 

Atnaujinti reikalavimai bagažui: 

• Rankiniame bagaže bus leidžiama vežtis iki 500 ml dezinfekcinio skysčio, registruotame bagaže - iki 2 litrų. 
Svarbu, kad jis būtų originalioje pakuotėje su gamintojo etikete, kurioje nurodyta, kad tai yra dezinfekcinis 
skystis. Pabrėžiama, kad išimtis taikoma tik dezinfekcinėms priemonėms, kitiems skysčiams reikalavimai 
išlieka tie patys. 

• Į lėktuvą (tiek rankiniame, tiek registruotame bagaže) ir toliau nebus galima pasiimti skysčių, kuriuose yra 
70 proc. ir didesnė alkoholio koncentracija. Visas taisykles ir draudžiamų gabenti daiktų sąrašą galite rasti 
čia. 

Atvykus į kitą oro uostą: 

• Priimančiųjų šalių oro uostuose keliautojams gali būti tikrinama temperatūra; 
• Visas judėjimas po oro uostą vyks taip, kad pagal galimybes būtų užtikrinamas saugaus atstumo 

laikymasis; 
• Oro uostuose privaloma dėvėti veido kaukes. 

SKRYDIS 

• Prieš skrydį, skrydžio metu ir po skrydžio visi keleiviai privalo laikytis bendrųjų higienos reikalavimų; 
• Prieš skrydį galioja oro uosto, iš kurio skrendama, taisyklės; 

• Skrydžio metu visi keleiviai privalo dėvėti kaukes (pageidautina medicinines, o ne medžiagines 
daugkartinio naudojimo); 

• Ribojamas keleivių judėjimas lėktuvo salone, reguliuojamos eiles prie tualetų; 
• Keleiviams karšti patiekalai, tiek užsisakiusiems iš anksto, tiek ir įsigijusiems lėktuve, bus tiekiami spec. 

vakuuminėse pakuotėse; 
• Prieš tiekiant karštus patiekalus, keleiviams bus suteikta galimybė servetėle dezinfekuoti stal iukus; 
• Papildytas „onboard“ meniu asortimentas, kad keleiviai galėtų nusipirkti asmeninių higienos priemonių 

(kaukių, pirštinių, dezinfekcinio skysčio arba servetėlių); 
• Keleiviai, skrydžio metu pasireiškus COVID-19 simptomams, bus izoliuojami bei vykdomi visi veiksmai 

vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos priimtomis rekomendacijomis; 
• Užsakomieji skrydžiai, vykdomi skrydžių bendrovės Get Jet Airlines, yra vykdomi vadovaujantis Europos 

Sąjungos aviacijos saugos agentūros rekomendacijomis bei Saugumo protokolu. Daugiau informacijos 
rasite čia 

 

https://www.vno.lt/lt/pries-skrydi/aviacijos-saugumo-ir-bagazo-reikalavimai/aviacijos-saugumo-reikalavimai
https://www.vno.lt/lt/pries-skrydi/aviacijos-saugumo-ir-bagazo-reikalavimai/aviacijos-saugumo-reikalavimai
https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/covid-19-aviation-health-safety-protocol
https://getjet.aero/general_information/general/


VIEŠBUČIAI 

Svečių sveikata – besąlygiškas prioritetas. Visos rekomenduojamos saugumo priemonės apgyvendinimo įstaigose 
bus taikomos ne tik rūpinantis svečių bei darbuotojų sveikata, bet ir užtikrinant kokybišką bei ramų poilsį. Priimti 
svečius gali tik tie viešbučiai, kurie yra įgyvendinę saugumo reikalavimus ir yra gavę atsakingų institucijų leidimus. 
Siekiama, kad viešnagės metu svečiai gautų visas jiems įprastas paslaugas priklausomai nuo pasirinkto 
apgyvendinimo tip (AI, HB, BB, RO) ir galėtų naudotis jiems skirtomis viešbučio erdvėmis (restoranai, barai, lauko 

baseinai, vaikų žaidimo aikštelės, vandens pramogos ir t.t.).  

Atkreipiame dėmesį, kad priklausomai nuo viešbučio dydžio ir užimtumo gali šiek tiek keistis paslaugos pobūdis, 
forma ar apimtis, pvz. pusryčių ar vakarienės metu bus siūlomas švediškas stalas, tačiau vietoje savitarnos jus 
aptarnaus restorano darbuotojai. 

Dėvėti apsaugos priemones (kaukes, pirštines, aprangą) privaloma tik aptarnaujančiam personalaui, tačiau tam 
tikrais atvejais ir svečiai gali būti prašomi dėvėti veido kaukę, gali būti matuojama temperatūra, ribojamas ir 
kontroliuojamas patekimas į renginius ar kitas teritorijas, nustatomi kiti saugumo reikalavimai, kurių turi laikytis 
tiek turistai, tiek aptarnaujantis personalas. 

Žemiau pateikiame detalesnę informaciją apie viešbučių veiklą, o aktualiausią informaciją ir saugumo reikalvimus 
galite pasitikrinti viešbučio, į kurį planuojate vykti, internetinėje svetainėje.  

Taisyklės nuolat peržiūrimos ir koreguojamos priklausomai nuo epidemiologinės situacijos. 

Atvykimas į viešbutį: 

• Pateikti į viešbučio teritoriją galės tik viešbučio svečiai ir aptarnaujantis personalas.  

• Svečių saugumo užtikrinimui gali būti įrengtos stiklinės/plastikinės pertvaros, dažniau nei įprastai valomas 
ir dezinfekuojamas registratūros stalas. Dezinfekuojami kambarių raktai. 

• Siekiant išvengti eilių ir būriavimosi, atitinkamai išlaikomi atstumai tarp kėdžių, fotelių ir kitų baldų, 
įrengiamos žymos ant grindų, padėsiančios išlaikyti saugų atstumą. 

• Rekomenduojama check-in/check-out procedūras vykdyti elektroninėmis priemonėmis; atiskaitant 
naudotis banko kortelėmis; sąskaitas faktūras ir kitus dokumentus siųsti el. paštu.  

• Bendrose erdvėse turi būti lengvai prieinamos dezinfekcinės priemonės. Esant poreikiui sute ikiamos 
asmeninės apsaugos priemonės (kaukes, pirštines ir kt.). 

• Viešbučio darbuotojai pasiruošę atsakyti į visus jums kylančius klausimus, suteiks aktualiausią ir naujausią 
informaciją. Viešbutį bendra informacija apie jame taikomas taisykles, tvarkas ir saugumo priemones bus 

prieinama anglų, prancūzų bei vokiečių kalbomis. 
• Aptarnaujantis personalas apmokytas ir pasirengęs atpažinti ligų požymius, tinkamai reaguoti, suteikti 

reikiamą pagalbą ir susisiekti su medikais, kad šie atliktų reikiamus tyrimus. 
• Pastebėjus, kad svečiui pasireiškia karščiavimas ar kiti peršalimo simptomai, rekomenduojama likti 

kambaryje, kol atvyks gydytojai ir bus atlikti reikiami tyrimai 
• Viešbučio personalas privalo laikytis visų saugumo reikalavimų: vengti fizinio kontakto, išlaikyti 2m. 

atstumą, dėvėti veido kaukes, pirštines, plauti ir dezinfekuoti rankas. Pasireiškus peršalimo sumptomams 

pasišalinti iš darbo vietos ir nedelsiant susisiekti su gydytoju. 
• Laikantis duomenų apsaugos reikalavimų viešbutis renka ir atnaujina viešbutyje  apsistojusių svečių 

duomenis, kad esant poreikiui būtų galima susisiekti. 

Kambarių ir viešųjų erdvių tvarkymas: 



• Dažniau bus valomos durų rankenos, turėklai, liftų mygtukai, telefonai ir kiti nuolat liečiami paviršiai bei 
bendro naudojimo patalpos. Patalpos kasdien vėdinamos natūraliai ventiliacija. 

• Privalomas kasdienis kambarių valymas. Tam, kad būtų pastebėti visi svečiai, kuriems galimai pasireiškė 
peršalimo simptomai ar karščiavimas, nebus galimybės atsisakyti kambarių valymo ir tvarkymo paslaugos. 

• Kambariuose esantys TV ar oro kondicionierių nuotolinio valdymo pulteliai dedami į vienkartinius dėklus, 
kambariuose atsiskoma ne pirmo būtinumo priemonių (žurnalų, meniu ar kitos atributikos).  

• Medžiaginiai daiktai (papildomos antklodės, pagalvės, dekiai ir pn.) bei daiktai, kurių valymui bei 
dezinfekavimui reikia specialių priemonių, turi būti arba supakuoti į sandarią pakuotę arba pristatyti į 
kambarį tik svečiams paprašius. 

Maitinimo paslaugos: 

• Reguliuomi svečių srautai, ypač piko metu. 

• Viešbučiams leista siūlyti švediško stalo ar buffeto tipo maitinimo paslaugas. Svečių patogumui ir 
saugumui patiekalai pateikiami už skaidrios užtvaros, o restorano darbuotojai pasirinktą patiekalą įdės į 

lėkštę. 
• Rekomenduojama maisto tiekimą organizuoti porcijomis. Tai  atvejais, kai savitarna yra neišvengiama, turi 

būti užtikrinta, kad šalia būtų dezinfekavimo priemonės. 
• Sieikiant sumažinti srautus, ypač piko metu, rekomenduojama taikyti a la carte maitinimo principą arba 

maisto pristatymo į kambarį paslaugą. 
• Restoranų, barų ir kavinių staliukai išdėstomi užtikrinant saugų, ne mažesnį kaip 2m. atstumą tarp svečių, 

apsistojusių skirtinguose viešbučio kambariuose. Apribojimas netaikomas vienos šeimos nariams.  
• Priklausomai nuo restorano bei staliukų dydžio ribojamas prie vieno staliuko sėdinčių svečių skaičius. 

Ribojimai netaikomi vienos šeimos nariams. 
• Restorano ar kavinės svečiams veido kaukės tik rekomenduojamos. Svečius aptarnaujantis personalas 

nuolat dėvės apsaugos priemones (kaukes, pirštines ir t.t.). 
• Į virtuvės patalpas gali įeiti tik atsakingas personalas. 
• Maistą ruošiantys darbuotojais visuomet dėvi apsaugines pirštines ir kaukes, laikosi saugaus fizinio 

atstumo, naudoja dezinfekavimo priemones. 

Reikalavimai bendrose viešbučių erdvėse, žaidimų aikštelės, baseinuose ir renginių metu: 

• Viešbučio erdvėmis leidžiama naudotis laikantis higienos normų ir saugaus atstumo. Priklausomai nuo 
patalpų dydžio ir viešbučio užimtumo gali būti ribojamas žmonių skaičius, tačiau šis ribojimas netaikomas 
vienos šeimos nariams. 

• Iki atskiro atsakingų institucijų pranešimo neveiks vaikų žaidimo kambariai bei lauko aikštelės.  
• Kur reikalinga, įrengiamos specialios grindų žymos padėsiančios išlaikyti rekomenduojamą fizinį atstumą.  

• Rekomenduojama naudotis laiptas. Jei naudojamasi liftu, privaloma dėvėti veido kaukę, o vienu metu liftu 
gali keltis ne daugiau kaip pusė nurodyto maksimalaus žmonių skaičius; 

• Paplūdimio gultai ir skėčiai išdėstomi taip, kad būtų užtikrintas ne mažesnis kaip 2 m. atstumas tarp 
poilsiautojų. 

• Dažnai naudojamus (gultus, staliukus, kėdes ir t.t.) ir liečiamus paviršius (kainynus, personalo iškvietimo 
priemones ir pan.) rekomenduojams dengti vienkartinėmis arba lengvai dezinfekuojamomis medžiagomis, 

o jas keisti ar dezinfekuoti po kiekvieno svečio. 
• Uždarose patalpose įrengti bendro naudojimo dušai bei persirengimo kambariai turėtų būti naudojami tik 

jei tai neišvengiama ir dezinfekuojami po kiekvieno naudojimo. 
• Rekomenduojama vengti pramogų, kuriu metu svečiai turėtų ilgą laiką būriuotis; 

• Papildomos paslaugos (kirpykla, manikiūras ir pan.) bei SPA procedūros teikiamos tik iš anksto 
užsiregistravus; 

• Vidaus baseinai galimai neveiks. 



Graikijoje svečius priims tik tie viešbučiai, kuriems yra išduoti leidimai ir savo veiklą vykdo griežtai pagal Graikijos 
turizmo ministerijos parengtą saugumo užtikrinimo protokolą, kurį galite rasti ČIA. 

DRAUDIMAS 

Keliautojams, įsigijusiems medicininių išlaidų/kelionių draudimą/us, rekomenduojame atidžiai susipažinti su 
atitinkamos draudimo kompanijos nustatytomis draudimo sąlygomis dėl medicininių ar kelionės sutrikimo išlaidų 

dėl viruso COVID-19 padengimo, taip pat pasidomėti kitomis galimomis draudimo rūšimis dėl COVID-19. Be to, 
keliaujant į Europos Sąjungos šalis apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu rekomenduojama turėti su 

savimi Europos sveikatos draudimo kortelę (ESDK), kurią pateikus būtinoji medicinos pagalba suteikiama pagal 
toje šalyje nustatytas pagalbos apimtis ir už ją sumokama tos šalies teisės aktais nustatyta tvarka ir įkainiais 

(daugiau informacijos).  

Kipro vyriausybė įsipareigoja padengti visas gydymo, apgyvendinimo ir maitinimo išlaidas keliautojams viešnagės 
metu susirgusiems COVID - 19 bei su jais keliaujantiems artimiesiems. 

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 

 

 

http://www.visitgreece.gr/en/home/health_protocols_
https://www.visitcyprus.com/files/COVID-19_Destination_Protocol-Cyprus_31-07-2020.pdf
https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form

