GALIMYBIŲ PASAS IR KITI
GALIOJANTYS DOKUMENTAI,

įrodantys vakcinacijos, persirgimo, atlikto PGR tyrimo neigiamo
rezultato ar antikūnų tyrimo teigiamo rezultatą faktą

Jei žmogus yra vakcinuotas nuo COVID-19, galioja:
Galimybių pasas, kurį galima atsiųsti www.gpasas.lt arba atsiimti Registrų centro padaliniuose,
Lietuvos pašto skyriuose ir „Pay Post“ klientų aptarnavimo vietose, „Sodros“ padaliniuose, vaistinėse.
Konkrečias atskirų įstaigų vietas bei Galimybių paso išdavimo tvarką galima rasti šių įtaigų interneto
svetainėse. Šeimos gydytojas neturi galimybės jo išduoti;
ES Skaitmeninis COVID pažymėjimas, kurį galima atsisiųsti www.esveikata.lt pačiam arba kreiptis į
šeimos gydytoją ar sveikatos priežiūros įstaigą, kuris išduos ES Skaitmeninį COVID pažymėjimą;
užsienio šalies asmens sveikatos priežiūros įstaigos ar kitos kompetentingos šalies institucijos išduotas
dokumentas, patvirtinantis žmogaus pasiskiepijimą vakcina nuo COVID-19 (kai kuriose šalyse
vakcinacijos sertifikatus išduoda ne sveikatos priežiūros įstaigos);
kitas, ne ES šalies, skaitmeninis dokumentas, patvirtinantis žmogaus pasiskiepijimą nuo COVID-19 pagal
Vyriausybės nutarime nurodytus kriterijus.

Jei žmogus yra persirgęs COVID-19 liga galioja:
Galimybių pasas, kurį galima atsisiųsti www.gpasas.lt pačiam arba atsiimti Registrų centro
padaliniuose, Lietuvos pašto skyriuose ir „Pay Post“ klientų aptarnavimo vietose, „Sodros“
padaliniuose, vaistinėse. Konkrečias atskirų įstaigų vietas bei Galimybių paso išdavimo tvarką galima
rasti šių įstaigų interneto svetainėse.. Šeimos gydytojas neturi galimybės jo išduoti;
ES Skaitmeninis COVID pažymėjimas, kurį galima atsisiųsti www.esveikata.lt pačiam arba kreiptis į
šeimos gydytoją ar sveikatos priežiūros įstaigą, kuri išduos ES Skaitmeninį COVID pažymėjimą;
užsienio šalies asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad žmogus
persirgo COVID-19 liga;
asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotas ar esveikata.lt suformuotas teigiamo laboratorinio
tyrimo (kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo, kai nustatomi antikūnai)
rezultatų (duomenų) protokolas, kurį galima naudoti atspausdintą, išsaugotą skaitmeniniu formatu
arba tiesiogiai prisijungus prie esveikata.lt;
kitas, ne ES šalies, skaitmeninis dokumentas, patvirtinantis žmogaus persirgimą COVID-19 liga pagal
Vyriausybės nutarime nurodytus kriterijus.

Jei žmogus atliko mokamą PGR tyrimą ir gavo neigiamą atsakymą (galioja 72 val.
(skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento)):

Galimybių pasas, kurį galima atsisiųsti www.gpasas.lt pačiam arba atsiimti Registrų centro
padaliniuose, Lietuvos pašto skyriuose ir „Pay Post“ klientų aptarnavimo vietose, „Sodros“
padaliniuose, vaistinėse. Konkrečias atskirų įstaigų vietas bei Galimybių paso išdavimo tvarką
galima rasti šių įstaigų interneto svetainėse. Šeimos gydytojas neturi galimybės jo išduoti. Galimybių
pasas formuojamas tik tada, kai tyrimas atliekamas mokamai, išimtis ·– nemokamai, kai žmogus
neskiepijamas dėl kontraindikacijų ;
Kitas Lietuvos Respublikos ar užsienio šalies asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotas
dokumentas, patvirtinantis žmogaus neigiamą PGR tyrimo atsakymą. Dokumentas išduodamas
sveikatos priežiūros įstaigoje;
esveikata.lt suformuotas PGR tyrimo rezultato (duomenų) protokolas, kai tyrimo pavadinime
nurodoma, kad tai mokamas tyrimas, kurį galima naudoti atspausdintą, išsaugotą skaitmeniniu
formatu arba tiesiogiai prisijungus prie esveikata.lt. Nemokamo PGR tyrimo atsakymu gali naudotis
nėščiosios ir asmenys, turintys medicininių kontraindikacijų turintiems asmenims, kurie kartu turi
pateikti papildomus dokumentus (nėščiosios kortelę ar išrašą iš Elektroninės sveikatos paslaugų ir
bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (ESPBI IS) dėl kontraindikacijų TLK kodo).
Jeigu įmanoma, visada rekomenduojame naudoti Galimybių pasą – jį patogu nuskaityti,
o kitus dokumentus – kai žmogus neturi galimybės atsisiųsti Galimybių paso.
Savo Galimybių pasą galite atsisiųsti www.gpasas.lt

