
AKTUALI INFORMACIJA VILNIUS TECH DARBUOTOJAMS DĖL COVID-19 
 

Kada darbuotojas gali gauti Galimybių pasą? 

 kai asmuo yra pasiskiepijęs nuo  COVID-19 ligos: 
 „Comirnaty“ (gamintojas „BioNTech ir „Pfizer") ar „Spikevax“ (gamintojas 

„Moderna")  vakcina ir praėjo 1 savaitė po antrosios dozės suleidimo;  
 „Covid-19 Vaccine Janssen“ (gamintojas „Janssen Pharmaceutica NV“) vakcina ir 

praėjo 2 savaitės po vienintelės vakcinos dozės suleidimo; 

 „Vaxzevria“ (gamintojas „AstraZeneca“) vakcina ir praėjo 4 savaitės, bet ne ilgiau nei 
13 savaičių, nuo pirmos dozės suleidimo ir iš karto po antros dozės suleidimo; 

 sustiprinančiąja vakcinos doze – iš karto po sustiprinančiosios vakcinos dozės;  
 prieš tai persirgo COVID-19 ir praėjo 2 savaitės po pirmos bet kurios vakcinos dozės 

suleidimo. 

 yra persirgęs COVID-19 liga – praėjus ne daugiau nei 210 d. nuo teigiamo COVID-19 
testo rezultato dienos; 

 turi neigiamą mokamą SARS-Cov-2 PGR tyrimo testo rezultatą – galioja 72 valandas 

nuo ėminio paėmimo momento; 

 turi teigiamą COVID-19 IgG antikūnų kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio 

imunologinio tyrimo rezultatą – praėjus ne daugiau nei 60 dienų (mobiliuosiuose 

punktuose atliekami greitieji serologiniai testai Galimybių pasui nėra tinkami). 

Nuoroda apie ES skaitmeninį pažymėjimą anglų kalba pateikta: 

 https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/angli%C5%A1kas.pdf 

 

Kiek galioja Galimybių pasas? 

Atnaujinti Galimybių pasą reikia, jei pasikeitė faktinė informacija: 

 pasiskiepijote nuo COVID-19 ( galioja neribotą laiką, tik reikia atnaujinti kas 2 mėn.) 
 persirgote COVID-19 (galioja 210 d. nuo teigiamo PGR tyrimo arba 60 d.- po teigiamo 

antigeno testo rezultato gavimo) (reikia atnaujinti kas 2 mėn.) 

 pasibaigė 72 val. PGR tyrimo galiojimas. 
 

Jei faktinė informacija nepasikeitė, Galimybių pasą reikia atnaujinti kas 60 dienų. 
 

Pasiskiepijus pirmomis dvejomis dozėmis pasas galios 7 mėnesius nuo antrojo skiepo (arba 

pirmojo, jei skiepytasi Janssen vakcina). Pokyčiai įsigalioja nuo gruodžio 28 d. Norint 
pratęsti paso galiojimą numatyti šie kriterijai: 

 Pasiskiepijus sustiprinančia doze. Neriboto galiojimo  
 Savarankiškai atlikus serologinį tyrimą ir gavus teigiamą atsakymą Galimybių pasas 

galios 60 dienų. 

 Pasidarius PGR testą savo lėšomis ir gavus neigiamą atsakymą Galimybių pasas galiotų 
72 val. (3 paras). 

 Persirgus (Galimybių pasas galiotų 7 mėnesius). 
Serologinį tyrimą vieną kartą bus galima atlikti valstybės lėšomis.  

 

Ar PGR tyrimas Galimybių pasui gauti yra mokamas? 

PGR tyrimas Galimybių pasui gauti yra mokamas.  

https://koronastop.lrv.lt/lt/duk/naujausios-priemones#item-971
https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/angli%C5%A1kas.pdf
https://koronastop.lrv.lt/lt/duk/naujausios-priemones#item-968
https://koronastop.lrv.lt/lt/duk/naujausios-priemones#item-967


Nemokamą PGR tyrimą mobiliuose punktuose galės atlikti tik: 
 asmenys, kuriems šeimos gydytojas arba alergologas e. sveikatoje pažymės kodu 

alergiją vienai iš vakcinos sudedamųjų dalių;  
 nėščiosios, kurioms reikės pateikti mobiliame punkte nėščiosios kortelę.  

Kaip patikrinti, ar darbuotojas turi galiojantį Galimybių pasą?  

Galimybių paso galiojimą reikia tikrinti atsisiuntus skenavimo programėlę į mobilųjį įrenginį 
iš  

https://tikrink.esveikata.lt/ 

 



 
Ką daryti, jeigu nuskenavus Galimybių pasą matoma informacija, kad jo galiojimo laikas 
pasibaigė?  

 Darbuotojui, kuris Galimybių pasą buvo gavęs po skiepų, reikėtų darbuotojui iš karto 

pasiūlyti atsisiųsti atnaujintą Galimybių pasą.  

 Jeigu darbuotojui atnaujintas Galimybių pasas nesugeneruojamas, yra laikoma, kad 

darbuotojas neturi galiojančio galimybių paso ir toks darbuotojas nuo darbo turi būti 

nušalinamas. 

Kada darbuotojas gali gauti Galimybių pasą? 
 kai asmuo yra pasiskiepijęs nuo  COVID-19 ligos: 

 „Comirnaty“ (gamintojas „BioNTech ir „Pfizer") ar „Spikevax“ (gamintojas 
„Moderna")  vakcina ir praėjo 1 savaitė po antrosios dozės suleidimo;  

 „Covid-19 Vaccine Janssen“ (gamintojas „Janssen Pharmaceutica NV“) vakcina ir 

praėjo 2 savaitės po vienintelės vakcinos dozės suleidimo; 
 „Vaxzevria“ (gamintojas „AstraZeneca“) vakcina ir praėjo 4 savaitės, bet ne ilgiau nei 

13 savaičių, nuo pirmos dozės suleidimo ir iš karto po antros dozės suleidimo; 
 sustiprinančiąja vakcinos doze – iš karto po sustiprinančiosios vakcinos dozės;  

 prieš tai persirgo COVID-19 ir praėjo 2 savaitės po pirmos bet kurios vakcinos dozės 

suleidimo. 
 yra persirgęs COVID-19 liga – praėjus ne daugiau nei 210 d. nuo teigiamo COVID-19 

testo rezultato dienos; 
 turi neigiamą mokamą SARS-Cov-2 PGR tyrimo testo rezultatą – galioja 72 valandas 

nuo ėminio paėmimo momento; 

 turi teigiamą COVID-19 IgG antikūnų kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio 

imunologinio tyrimo rezultatą – praėjus ne daugiau nei 60 dienų (mobiliuosiuose 

punktuose atliekami greitieji serologiniai testai Galimybių pasui nėra tinkami).  

Kiek galioja Galimybių pasas? 

Atnaujinti Galimybių pasą reikia, jei pasikeitė faktinė informacija: 
 pasiskiepijote nuo COVID-19 ( galioja neribotą laiką, tik reikia atnaujinti kas 2 mėn.) 

https://koronastop.lrv.lt/lt/duk/naujausios-priemones#item-971
https://koronastop.lrv.lt/lt/duk/naujausios-priemones#item-968


 persirgote COVID-19 (galioja 210 d. nuo teigiamo PGR tyrimo arba 60 d.- po teigiamo 
antigeno testo rezultato gavimo) (reikia atnaujinti kas 2 mėn.) 

 pasibaigė 72 val. PGR tyrimo galiojimas. 
 

Jei faktinė informacija nepasikeitė, Galimybių pasą reikia atnaujinti kas 60 dienų. 

 
Pasiskiepijus pirmomis dvejomis dozėmis pasas galios 7 mėnesius nuo antrojo skiepo (arba 

pirmojo, jei skiepytasi Janssen vakcina). Pokyčiai įsigalioja nuo gruodžio 28 d. Norint 
pratęsti paso galiojimą numatyti šie kriterijai: 

 Pasiskiepijus sustiprinančia doze. Neriboto galiojimo 

 Savarankiškai atlikus serologinį tyrimą ir gavus teigiamą atsakymą Galimybių pasas 
galios 60 dienų. 

 Pasidarius PGR testą savo lėšomis ir gavus neigiamą atsakymą Galimybių pasas galiotų 
72 val. (3 paras). 

 Persirgus (Galimybių pasas galiotų 7 mėnesius). 

Serologinį tyrimą vieną kartą bus galima atlikti valstybės lėšomis.  

 

Ar PGR tyrimas Galimybių pasui gauti yra mokamas? 

PGR tyrimas Galimybių pasui gauti yra mokamas. 

Nemokamą PGR tyrimą mobiliuose punktuose galės atlikti tik: 

 asmenys, kuriems šeimos gydytojas arba alergologas e. sveikatoje pažymės kodu 
alergiją vienai iš vakcinos sudedamųjų dalių;  

 nėščiosios, kurioms reikės pateikti mobiliame punkte nėščiosios kortelę. 

 

Nuoroda apie ES skaitmeninį pažymėjimą anglų kalba pateikta: 

https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/angli%C5%A1kas.pdf 

 

https://koronastop.lrv.lt/lt/duk/naujausios-priemones#item-967
https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/angli%C5%A1kas.pdf

