
 
Saugaus keliavimo informacija yra nuolat atnaujinama ir gali keistis. Novaturas nėra atsakingas už kiekvienos šalies teisės aktų ir reguliavimų pakeitimus ar šalių teisinius sprendimus. Valstybės 
institucijų nustatyti reikalavimai nesuteikia keleiviui teisės nutraukti kelionės sutartį ir susigrąžinti kelionės mokestį, sumažinti kainą ir (arba) reikalauti kompensacijos. Primygtinai rekomenduojame 
nuolatos sekti keliavimo informaciją, nes ji gali keistis. Turistas yra asmeniškai atsakingas už keliavimo reikalavimų išpildymą. 

INFORMACIJA DĖL SAUGUMO REIKALAVIMŲ KELIAUJANTIEMS Į ŠRI LANKĄ 

 

Keliautojų saugumas yra mūsų didžiausias prioritetas. Atkreipiame dėmesį, kad keliautojams iš Lietuvos, vykstantiems į „Novaturo“ keliones į Šri Lanką, būtina vadovautis 
Lietuvos oficialių institucijų, skrydžius vykdančio oro vežėjo ir priimančios šalies nustatyta saugaus keliavimo tvarka. 

Turistai yra asmeniškai atsakingi už tinkamą ir savalaikį priimančios šalies nustatytų reikalavimų, kurie turi būti įvykdomi iki kelionės pradžios, išpildymą. 

Vakcinuotiems Nevakcinuotiems Persirgusiems Išimtys 
Formos/anketos 
pildymas  

Vizos Apribojimai kryptyje 

ES COVID skiepų 

sertifikatas, 

patvirtinantis 

skiepijimą pagal pilną 

skiepų schemą (nuo 2 

vakcinos Pfizer, 

Sinopharm, Moderna, 

AstraZeneca praėję 

daugiau nei 14d.)  

Visiems asmenims 
nuo 12 metų yra 
privaloma ne anksčiau 
nei 72 val. iki atvykimo 
į šalį atlikti COVID-19 
tyrimą PGR metodu, 
arba ne ankščiau kaip 
48 val. iki atvykimo į 
šalį RAT tyrimą ir gauti 
neigiamą tyrimo 
rezultatą patvirtinantį 
sertifikatą. 

Atvykimas į šalį 
nėra galimas 

Vaikam iki 12m. testo atlikti 
nereikia. 
 
Vaikams 12-18 m. testo atlikti 
nereikia, jeigu po vienos 
Pfizer/Moderna vakcinos praėję 
daugiau nei 14d. 
 
Persirgusiems klientams 
turintiems ES COVID skiepijimo 
pažymėjimą 1 dozė (1/2) (kai po 
skiepo paėjo ne daugiau kaip 
6mėn.) + ES COVID persirgimo 
sertifikatą ir tai įrodančius 
dokumentus, testo nereikia. 

Formos pildyti 
nereikia 

Lietuvos Respublikos 

piliečiams viza 

privaloma. Užpildyti 

formą, galima iš 

anksto čia: Online Visa 

Application (eta.gov.lk) 

• Būtina laikytis visų 
saugumo protokolų; 

• Visuomet būtina 
laikytis saugaus 
atstumo  

 

Teigiamo COVID testo atveju 
kryptyje 

Šri Lankos vyriausybė nedengia su karantinavimusi ar COVID19 virusu susijusių medicininių išlaidų. Esant teigiamam  testui kryptyje, 
keliautojas būtų apgyvendintas specialiame karantinavimosi kambaryje, už savo lėšas. 

„Novaturas“ įsipareigoja padėti savo keliautojams sugrįžti į Lietuvą kuo mažesniais kaštais ir/ar patogesnėmis sąlygomis 

 

Vykstantiems į Šri Lanką privaloma įsigyti COVID19 draudimą. Privalomojo draudimo kaina asmeniui 12 USD: People's Insurance Covid19 Insurance (pionline.lk).  

Daugiau informacijos apie draudimą čia. 

 

COVID-19 tyrimo metu pateikite tą patį asmens dokumentą (pasą) su kuriuo keliaujama į kryptį. Svarbu registruotis tyrimui iškart užsisakius kelionę, kad būtų priskirtas 

tinkamas tyrimo atlikimo laikas. Daugiau informacijos apie COVID-19 tyrimą prieš kelionę ir specialų „Antėja laboratorija“ pasiūlymą rasite pasiūlymą rasite ČIA. 

http://www.eta.gov.lk/slvisa/
http://www.eta.gov.lk/slvisa/
https://portal.pionline.lk/covidinsurance/
https://www.novaturas.lt/papildomos-paslaugos/keliones-draudimas
https://www.novaturas.lt/papildomos-paslaugos/covid-19-tyrimas-ir-sertifikatas
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