KLAIPĖDOS UNIVERSITETO REKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL COVID-19 LIGOS IZOLIAVIMOSI, ATVYKUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBIŲ
PILIEČIŲ Į KLAIPĖDOS UNIVERSITETĄ, ATLIKIMO
2020 m. rugpjūčio 10 d. Nr. 1 – 160
Klaipėda
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimu Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių, atvykusių
iš trečiųjų šalių, izoliavimo ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“,
1. Į s a k a u:
1.1. Atvykstantiems į Klaipėdos universitetą užsienio piliečiams iš COVID-19 ligos
paveiktų valstybių, iš kurių atvykus privaloma izoliacija, per 24 valandas registruotis
Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre prie Sveikatos apsaugos ministerijos užpildant anketą.
1.2. Užsienio piliečiams, kuriems dėl COVID-19 ligos privaloma izoliacija, per 24
valandas pasidaryti testą dėl COVID-19 ligos savo lėšomis ir izoliuotis 14 dienų nuo atvykimo į
Lietuvos Respubliką.
1.3. Užsienio piliečiams, kuriems dėl COVID-19 ligos privaloma izoliacija, pasirinkti
galimybę izoliuotis:
- Klaipėdos universiteto studentų bendrabutyje, adresu Statybininkų pr. 43, Klaipėda,
už apgyvendinimą bendrabutyje mokant pagal patvirtintus bendrabučio įkainius. Saviizoliacijos
paslauga bendrabutyje bus teikiama iki 2020 m. spalio 1 d.
- viešbutyje „Ibis Styles Klaipėda Aurora“, adresu Nemuno g. 51, Klaipėda, pagal
sudarytą bendradarbiavimo sutartį Nr. BS-N-016, už apgyvendinimo ir maitinimo (3 k. per dieną)
paslaugas mokant savo lėšomis.
- savo lėšomis išsinuomotame bute.
2. N u r o d a u:
2.1. Klaipėdos universiteto studentų bendrabučiui, adresu Statybininkų pr. 43,
Klaipėda, teikti apgyvendinimo paslaugas į Klaipėdos universitetą atvykstantiems užsienio

piliečiams, dėl COVID-19 ligos privalomos izoliacijos, už apgyvendinimą bendrabutyje mokant
pagal patvirtintus bendrabučio įkainius, jų pačių lėšomis.
2.2. Infrastruktūros ir informacinių technologijų priežiūros centrui Klaipėdos
universiteto lėšomis organizuoti į Klaipėdos universitetą atvykstančių užsienio piliečių pervežimą
iš atvykimo vietos į izoliacijos vietą.
2.3. Klaipėdos universiteto studijų tarnybai valdyti užsienio piliečių atvykimo procesą,
rinkti informaciją apie atvykstančių užsienio piliečių kelionės detales, įskaitant kertamas šalis, ir
pagal tos dienos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pateiktą informaciją dėl
COVID-19 ligos paveiktų šalių, identifikuoti ar šiems užsienio piliečiams reikalinga saviizoliacija.
Informaciją apie užsienio piliečių, kuriems bus reikalinga saviizoliacija, skaičių ir jų atvykimo datas
teikti Infrastruktūros ir informacinių technologijų priežiūros centrui. Užsienio piliečiams,
atvykstantiems į Klaipėdos universitetą, nuolat teikti reikiamą informaciją, dėl COVID-19 ligos
privalomos izoliacijos, anglų kalba (elektroniniu paštu, telefonu ir pan.).
3. P a v e d u Klaipėdos universiteto komunikacijos ir rinkodaros skyriui reikiamą
informaciją dėl COVID-19 ligos privalomos izoliacijos, pateikti lietuvių ir anglų kalbomis
Klaipėdos universiteto tinklalapyje.
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