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Lietuvos Respublikos Vyriausybei     2022 m. kovo 17 d. 

      

 

DĖL KAUKIŲ DĖVĖJIMO REIKALAVIMO  

PANAIKINIMO 

 

Sveikindami nereikalingų COVID-19 valdymo suvaržymų (galimybių pasas, izoliacija / 

testavimas atvykus iš užsienio, ribojamas artimųjų lankymas ligoninėse ir kt.) pašalimą, norime 

atkreipti dėmesį į pamirštą paskutinį – kaukes uždarose erdvėse. 

Pažymėtina, kad situacija Lietuvoje yra pasikeitusi – dauguma žmonių jau turi imunitetą 

prieš COVID-19, epidemiologinė situacija gerėja, o visuomenėje įsivyrauja vis atsainesnis 

požiūris į kaukes (jos nekeičiamos, neplaunamos ir užsidedamos formaliai, kas gali sudaryti 

sąlygas kauptis ir daugintis ligų sukėlėjams). Be to, kaukės suteikia tariamą saugumo pojūtį bei 

gali sukelti alergiją, kraujo pokyčių, vietinių reakcijų, psichologinių nepatogumų ir kt. Tai reiškia, 

kad galima kaukių nauda sumažėjo, o žala liko. 

Visa tai iliustruoja, pavyzdžiui, Bosnijos-Hercegovinos palyginimas su Malta. Vasario 27 

d. Bosnijos-Hercegovinos ir Lietuvos rungtynės sausakimšoje Tuzlos arenoje vyko be kaukių ar 

respiratorių (1 pav.), bet tai neturėjo įtakos epidemiologinei situacijai – ji toliau gerėja (kaip ir 

Lietuvoje) (2 pav.). 

 

 

1 pav. Sausakimšos tribūnos be kaukių Tuzloje 2022 m. vasario 25 d. 

http://www.sti.lt/
mailto:info@sti.lt


 

 
 

 

 
 

 
Ulonų g. 5-303, LT-08240 Vilnius VŠĮ SVEIKATOS TEISĖS INSTITUTAS 
www.sti.lt Įmonės kodas: 305838238 
info@sti.lt Sąskaitos Nr.: LT40 4010 0510 0555 2829 
 DNB bankas 

 

 

Atvirkščiai, viena iš nedaugelio šalių, kur epidemiologinė situacija blogėja, yra Malta, 

kurioje kaukės privalomos net atvirose erdvėse. Ten jų galima nenešioti tik vakcinuotiems 

asmenims, vaikštantiems ne daugiau kaip po du. Be to, Maltoje nuo COVID-19 paskiepytų 

gyventojų procentas yra vienas didžiausių ES ir galioja „galimybių pasas“. Vis dėlto šios 

priemonės neduoda naudos ir tikriausiai net kenkia (2 pav.). 

 

 

2 pav. COVID-19 atvejų skaičius Bosnijoje ir Hercegovinoje bei Maltoje palygimas 
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Atkreiptinas dėmesys, kad 2021 m. vasario pabaigoje panaikinus kaukių reikalavimą 

lauke Lietuvoje COVID-19 plitimas sulėtėjo (sumažėjo viruso reprodukcijos rodiklis). 

 

 

3 pav. COVID-19 reprodukcijos rodiklio kitimas 

 

Europos Komisijos administruojamos interneto svetainės Re-open EU duomenimis, 

kaukių prievolės šiuo metu nėra šiose ES / EEE valstybėse: 

1. Belgija * 

2. Danija 

3. Prancūzija * 

4. Vengrija * 

5. Islandija 

6. Airija 

7. Lichtenšteinas 

8. Liuksemburgas * 

9. Nyderlandai * (nereikės nuo kovo 23 d.) 

10. Norvegija 

11. Rumunija 

12. Švedija 

* Išlikęs reikalavimas slaugos namuose, gydymo įstaigose ir (arba) visuomeniniame transporte. 

Be to, kaukių nereikalaujama Jungtinėje Karalystėje ir Šveicarijoje. Lenkijoje formalus 

kaukių reikalavimas yra, bet nėra kontrolės, todėl faktiškai mažai kas jas dėvi. 

http://www.sti.lt/
mailto:info@sti.lt
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Atsižvelgiant į visą tai, prašome panaikinti kaukių dėvėjimo reikalavimą Lietuvoje, 

nes esame įsitikinę, kad jis nemažina užsikrėtimų COVID-19 skaičiaus, žmonėms sukelia 

nepatogumų, gali kenkti sveikatai ir daryti nuostolių verslui, kadangi dalis žmonių 

principingai nesilanko ten, kur jų reikalaujama. 

Norėtume padėkoti, kad ženkli dalis STI siūlymų dėl COVID-19 valdymo jau įgyvendinti 

ir atkreipti dėmesį, kad jų įgyvendinimas daro palankią įtaką gyventojų sveikatai. 

 

 

Pagarbiai 

 

Direktorius       Rimas Jankūnas  
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