
 

INFORMACIJA DĖL SAUGUMO REIKALAVIMŲ KELIAUJANTIEMS Į PRANCŪZIJĄ - LIONĄ 
 

Keliautojų saugumas yra mūsų didžiausias prioritetas. Atkreipiame dėmesį, kad keliautojams iš Lietuvos, vykstantiems į „Novaturo“ keliones užsakomaisiais skrydžiais į Lioną, 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 praėję ne 
mažiau kaip 7 dienos ir 
ne daugiau kaip 9 mėn. 
(Pfizer, Moderna, Astra 
Zeneka)ar ne mažiau 
kaip 28 dienos ir ne 
daugiau kaip 2 mėn. 
Janssen/Johnson). 
Praėjus terminams 
reikalinga 
sustiprinamoji dozė 
visiems asmenims nuo 
18 m. 

 
 
 
 

PGR ne 
anksčiau kaip 24 
val. iki atvykimo 
į šalį arba RAT 
ne anksčiau kaip 
24 val. iki 
atvykimo į šalį. 
Nuo vasario 15 
d. tik vakcinuoti 
ar persirgę galės 
atvykti į šalį 

 
 
 
 

EU COVID 
persirgimo 
sertifikatas, 
įrodantis 
persirgimą, kai 
nuo teigiamo 
PGR praėjo ne 
mažiau kaip 11 
d. ir ne daugiau 
kaip 180 d. 

 
 
 
 
 
 

Vaikams iki 
12 m ES 
COVID 
sertifikato ar 
testo 
nereikia. 

 
 
 
 
 
 
Visiems 
keliaujantiems 
privaloma per 
paskutines 48 val. iki 
atvykimo į šalį 
užpildyti formą: 
https://app.euplf.eu/#/f
orm   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
LT 
piliečiams 
vizos nėra. 

• Visi asmenys nuo 16 metų privalo turėti 

Sveikatos pasą, norint naudotis paslaugomis ir 

viešomis įstaigomis šalyje. Vaikams nuo 12 iki 15 m 

Sveikatos pasas tolygus COVID testams (PGR arba 

RAT) atliktiems kas 24 val. 

• Sveikatos pasas – yra lygus EU COVID 
vakcinavimo sertifikatui (sąlygos skiltyje 

• „Vakcinuotiems“), arba EU persirgimo 
sertifikatui, kai nuo persirgimo yra praėję ne 
mažiau kaip 11 d ir ne daugiau kaip 6 mėn. 

• Rekomenduojama atsisiųsti programėlę 

• https://bonjour.tousanticovid.gouv.fr/en/ 

• Atvykus į oro uostą, gali būti pareikalauta 
atlikti papildomą COVID testą (savo 
lėšomis). 

• Draudžiama valgyti ar gerti viešajame 
transporte ar pervežimų metu; 

• Būtina dėvėti kaukes visose viešose vietose. 

• Nuo vasario 15 d. stiprinamosios dozės 
reikės asmenims, kuriems nuo paskutinės 
dozės ar persirgimo praėjo daugiau nei 4 
mėn. 

 

Teigiamo COVID testo atveju 
kryptyje 

 

Prancūzijos vyriausybė nėra įsipareigojusi padengti su COVID-19 susijusias medicinines išlaidas susirgimo atveju. Jeigu būtų reikalingas gydymas ar 
izoliacija viešbučio kambaryje – šios išlaidos būtų priskiriamos turistui taip pat kaip ir atgalinio bilieto kaštai. 

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

 
Vykstantiems į Prancūziją būtinai rekomenduojame įsigyti medicininių išlaidų draudimą, dengiantį ir pavojingų ligų, įskaitant sukeltas SARS virusų, gydymo išlaidas. Daugiau informacijos apie 

draudimą rasite ČIA. 

 

COVID-19 tyrimo metu pateikite tą patį asmens dokumentą (pasą) su kuriuo keliaujama į krypt į. 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. 

 

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 kelion ės  sutartį ir susigrąžinti kelionės  mokestį,  suma žinti  kain ą  ir  (arba) reikalauti  kompensacijos. Primygtinai rekomenduojame  nuolatos  sekti 
keliavimo informaciją, nes ji gali keistis. Turistas yra asmeniškai atsakingas už keliavimo reikalavimų išpildymą. 

https://app.euplf.eu/#/form
https://app.euplf.eu/#/form
https://bonjour.tousanticovid.gouv.fr/en/
https://www.novaturas.lt/papildomos-paslaugos/keliones-draudimas
https://www.novaturas.lt/papildomos-paslaugos/covid-19-tyrimas-ir-sertifikatas

