
Esate pasveikęs nuo COVID-19 ligos,
patvirtintos teigiamu SARS-CoV-2 tyrimo (tiriant
PGR metodu) ar SARS-CoV-2 antigeno testo
rezultatu, neturite COVID-19 ligai būdingų
simptomų bei neatitinkate epidemiologinių
COVID-19 ligos kriterijų ir nuo teigiamo tyrimo
rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų (bet
ne anksčiau, nei baigėsi paskirtos izoliacijos
terminas).
 Buvote paskiepytas COVID-19 ligos vakcina, jei
po vakcinos dozės suleidimo yra praėję ne
mažiau kaip 14 dienų ir buvote paskiepytas:

Testo atlikti nereikia, jeigu atitinkate bent vieną iš
šių sąlygų:

1.

2.

- antra vakcinos doze, kai skiepijimo schemą
sudaro dvi vakcinos dozės;
- viena vakcinos doze, kai skiepijimo schemą
sudaro viena vakcinos dozė;
- bent viena vakcinos doze, kai vakcina suleista
asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga ir
diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu
PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu.
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jei vykstama iš ligoninės, ėminys paimamas
ligoninėje; 
jei vykstama iš namų ar kitos gyvenamosios
vietos, ėminys viruso tyrimui ėminys gali būti
paimamas šeimos medicinos paslaugas
teikiančioje įstaigoje, mobiliajame punkte.

Testą atlikti reikia, jeigu nesate persirgęs ar
pasiskiepijęs (pagal dešinėje aprašytą tvarką).

Ėminys turi būti paimtas ne anksčiau kaip 72 val. iki
atvykimo.

Jei tyrimas nebuvo atliktas, ėminys yra paimamas
Valakupių reabilitacijos centre. Tokiu atveju atvykęs
pacientas atskiriamas nuo kitų pacientų laikotarpiui,
kol bus gautas COVID-19 tyrimo atsakymas.

ATVYKIMO MEDICININEI REABILITACIJAI TVARKA
(galioja nuo 2021 m. liepos 1 d.)

Į  VA L AKUP I Ų  R EAB I L I T AC I JO S  CENTRĄ  R EAB I L I T AC I J A I  GA L I T E  A T V YK T I :

Su Teritorinių ligonių kasų siuntimu
Savomis lėšomis su fizinės medicinos ir
reabilitacijos gydytojo paskyrimu.
Gydytojo konsultaciją galite gauti pas mus. 

AR  PRIEŠ  ATVYKSTANT  MEDICININEI  REABIL ITACIJA I  REIK IA  ATL IKT I  COVID- 19  TESTĄ?
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