COVID-19 SITUACIJA UŽSIENIO ŠALYSE
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) duomenimis, 15–16 savaitėmis, palyginti su 14–15 savaitėmis:
Sergamumas Europos Sąjungos, Šengeno erdvės šalyse ir JK:
• 5 šalyse situacija per savaitę mažai keitėsi
• 17 šalių sergamumas mažėjo
• sparčiai krito skaičiai Lenkijoje ir Estijoje
• mažėjimo tendencijos išsilaiko kitose Centrinės Europos šalyse – Čekijoje, Slovakijoje, Vengrijoje, Bulgarijoje, Rumunijoje
• infekcijos lygis nuosaikiai traukiasi Prancūzijoje
• 10 šalių sergamumas augo
• Lietuva ir Latvija vėl atsidūrė šioje šalių grupėje; Latvijoje skaičiai auga antrą savaitę paeiliui
• susirgimų šuolio nesustabdė Kipras, aukštu sergamumo lygiu ryškiai išsiskiriantis iš kitų Europos šalių
• skaičiai didėjo ir vengiančioje griežtas priemones įvesti Kroatijoje
• atsinaujino augimas Airijoje ir JK
• tik Kipre buvo fiksuota daugiau nei 1 000 naujų atvejų / 100 000 gyventojų / per paskutines 14 dienų

Situacijos pokyčiai (ECDC skelbiamais duomenimis, sergamumas 2021 m. 15–16 savaitėmis, palyginti su 14–15 savaitėmis):
Kipre – augo nuo 962,4 iki 1221,2. Komendanto valanda įvesta nuo lapkričio 5 d., griežtesnės priemonės – nuo lapkričio 30 d., priemonės dar labiau
sugriežtintos nuo gruodžio 11 d. Nuo vasario 1 d. pradėta švelninti ribojimus, nuo balandžio 26 d. įvestas karantinas.
Švedijoje – mažėjo nuo 796,5 iki 747,1. Įvestos ribojančios priemonės nuo gruodžio 18 d.
Kroatijoje – augo nuo 690,9 iki 741,7. Griežtos priemonės galiojo nuo lapkričio 28 d., nuo vasario 1 d. priemonės švelninamos.
Prancūzijoje – mažėjo nuo 693,8 iki 652,6. Karantinas visoje šalyje paskelbtas nuo spalio 30 d. Nuo lapkričio 28 d. pradėtas laipsniškas karantino
priemonių palengvinimas, nuo sausio 16 d. griežtesni ribojimai įvedami atskiruose regionuose, priklausomai nuo epidemiologinės situacijos. Nuo
balandžio 2 d. griežtesnės priemonės įvestos nacionaliniu lygiu. Nuo gegužės 3 d. pradedama švelninti priemones.
Paskelbtas ribojimų švelninimo keturių etapų planas:
• nuo gegužės 3 d.
• panaikinamas ribojimas keliauti daugiau kaip 10 km nuo namų
• komendanto valanda išliks
• aukštesnėms klasėms 50 proc. pamokų galės vykti mokyklose
• nuo gegužės 19 d. planuojama
• atidaryti ne pirmo būtinumo prekių parduotuves
• atidaryti kultūros erdves (kino teatrus, teatrus, koncertų sales) žiūrovams tik sėdimose vietose

• restoranų ir kavinių lauko terasose leisti aptarnauti ne daugiau kaip 6 asmenis prie vieno stalo
• atidaryti sporto sales, leisti ribotam skaičiui žiūrovų stebėti sporto varžybas
• trumpinti komendanto valandą nuo 21 iki 6 val.
• išliks draudimas didesniems nei 10 asmenų susibūrimams
• nuo birželio 9 d. planuojama
• visiškai atidaryti restoranus ir kavines, pritaikius „sanitarinį pasą“ (ne daugiau kaip 6 asmenys prie vieno stalo)
• leisti susibūrimus iki 5 000 asmenų, taip pat tik su „sanitariniu pasu“ (pažyma apie vakcinavimą, persirgimą arba neigiamą testo rezultatą)
• priimti turistus iš užsienio su „sanitariniu pasu“
• trumpinti komendanto valandą nuo 23 iki 6 val.
• nuo birželio 30 d. komendanto valanda turėtų būti panaikinta.
Nyderlanduose – augo nuo 593,8 iki 630,9. Griežtesnės ribojančios priemonės įvestos nuo spalio 14 d., lapkričio pabaigoje pradėtas laipsniškas
priemonių palengvinimas, tačiau vėl išaugus sergamumui nuo gruodžio 16 d. grįžta prie griežtų priemonių taikymo, jos sustiprintos nuo sausio 22 d.
įvedant komendanto valandą. Nuo balandžio 28 d. priemonės švelninamos.
Užkrečiamumo rodiklis išsilaiko aukštas – 1,05. Daug naujų užsikrėtimų fiksuojama 1–12 m. amžiaus grupėje.

Visuomenės sveikatos centro vakcinacijos tarnybos direktorius pareiškė, kad milijonus AstraZeneca vakcinos dozių, nepanaudotų iki gegužės 15 d., teks
atiduoti trečiosioms šalims, nes, priėmus sprendimą šia vakcina skiepyti tik vyresnius nei 60 m. asmenis, tuoj nebeliks gyventojų, kuriuos galima būtų
skiepyti AstraZeneca vakcina. Nyderlandai iš viso yra užsakę 11,7 mln. šios vakcinos dozių.
Kaip planuota, nuo balandžio 28 d.:
• atšaukta komendanto valanda
• visiškai atsidarė ne pirmo būtinumo prekių parduotuvės, bet lieka reikalavimas 1 pirkėjui skirti ne mažiau kaip 25 kv. metrus ploto ir leisti vienu
metu parduotuvėje būti ne daugiau kaip 50 pirkėjų
• mažesnės nei 25 kv. metrų ploto parduotuvės vienu metu gali priimti ne daugiau kaip 2 klientus
• apsipirkti reikia atvykti po vieną, o apsipirkimo metu dėvėti kaukę
• leista atsidaryti ne maisto prekių turgeliams – darbo laikas ribojamas iki 20 val.
• leista atsidaryti kavinių ir restoranų terasoms, bet jos gali dirbti tik nuo 12 iki 18 val., prie vieno staliuko gali sėdėti ne daugiau kaip 2 asmenys iš
skirtingų šeimų / namų ūkių (arba daugiau žmonių iš to paties namų ūkio), o bendras terasos lankytojų skaičius negali viršyti 50 asmenų
• atstumas tarp lankytojų turi būti išlaikytas – išimtys taikomos, jei staliukai atskirti plastikinėmis pertvaromis
• lankytojai turi būti registruojami
• namuose leista priimti 2 svečius iš kitų šeimų / namų ūkių
• gali vykti vairavimo egzaminai

• laidotuvėse leidžiama dalyvauti ne daugiau kaip 100 asmenų (buvo 50)
Tačiau gegužės 11 d. planuotas sporto salių / klubų, zoologijos parkų atidarymas nukeltas mažiausiai iki gegužės 18 d. dėl augančios įtampos ligoninėse.
Slovėnijoje – mažėjo nuo 567,2 iki 497,7. Ekstremali situacija, komendanto valanda ir griežti ribojimai įvesti nuo spalio 24 d. Taikomos priemonės
priklausomai nuo epidemiologinės situacijos regionuose. Nuo sausio 23 d. pradėta švelninti priemones. Sugriežtintos priemonės prieš Velykų šventes.
Nuo balandžio 12 d. ribojimai švelninami.
Atšauktas draudimas be apribojimų judėti šalies viduje. Panaikinti patikros postai pasienyje su Italija ir Austrija.
Vengrijoje – mažėjo nuo 648,3 iki 473. Nuo lapkričio 4 d. įvesta komendanto valanda, o nuo lapkričio 11 d. – dalinis karantinas; sugriežtinti ribojimai
nuo kovo 8 d. Nuo balandžio 7 d. pradėta priemones švelninti.
Lenkijoje – mažėjo nuo 650,4 iki 462,8. Nuo gruodžio 28 d. paskelbtas nacionalinis karantinas su griežtais ribojimais Nuo vasario 1 d. pradėta švelninti
priemones. Nuo vasario 27 d. taikomi sugriežtinti ribojimai atskiruose regionuose, nuo kovo 20 d. griežti ribojimai paskelbti nacionaliniu lygiu, dar labiau
sugriežtinti kovo 27 d. Nuo balandžio 19 d. pradėta priemones švelninti, nuo balandžio 26 d. grįžta prie ribojimų taikymo pagal epidemiologinę situaciją
konkrečiuose regionuose, nuo gegužės 1 d. švelninamos taikomos priemonės nacionaliniu lygiu.
Paskelbtas ribojimų švelninimo planas nacionaliniu lygiu:
• nuo gegužės 1 d.
• visoje šalyje atidaromos kirpyklos ir grožio salonai (kol kas veikė tik vaivadijose, kur susirgimų skaičius neviršijo nustatytos normos)
• leidžiama sportuoti lauke ne didesnėms kaip 50 asmenų grupėms

• leidžiama sportuoti uždarose patalpose ir baseinuose vaikų / jaunimo grupėms – ne daugiau kaip 50 proc. užimtumo
• nuo gegužės 4 d.
• atidaromos meno galerijos ir muziejai – 1 asmeniui turi būti užtikrinamas ne mažesnis kaip 15 kv. metrų plotas
• atidaromi prekybos centrai, statybinių prekių ir baldų parduotuvės – 1 asmeniui turi būti užtikrinamas ne mažesnis kaip 15 kv. metrų plotas
• leidžiamos religinės apeigos / pamaldos ribojant dalyvių skaičių – 1 asmeniui turi būti užtikrinamas ne mažesnis kaip 15 kv. metrų plotas;
esant galimybei, rekomenduojama pamaldas rengti atvirose erdvėse
• 1–3 klasių moksleivių ugdymas galės vykti mokyklose kontaktiniu būdu
• nuo gegužės 8 d.
• atidaromi viešbučiai – gali būti užimta ne daugiau kaip 50 proc. vietų, draudžiama veikti viešbučių restoranams ir SPA centrams
• nuo gegužės 15 d.
• jeigu susirgimų rodiklis 100 tūkst. gyventojų bus mažesnis nei 15, nebebus privaloma nešioti kaukių atviroje erdvėje, bet kau kės išliks
privalomos uždarose patalpose
• restoranams ir kavinėms bus leista aptarnauti klientus lauko terasose, laikantis saugaus atstumo taisyklės
• leidžiama kino teatrų ir teatrų veikla atvirose erdvėse – ne didesnis kaip 50 proc. užimtumas
• leidžiama organizuoti šeimos šventes (vestuves, Pirmosios Komunijos šventę) atviroje erdvėje – ne daugiau kaip 25 dalyviai

• 1–8 klasių mokymą leidžiama organizuoti mišriu būdu
• sporto varžybose, vykstančiose atviruose sporto objektuose, leidžiamas žiūrovų kiekis negali būti didesnis nei 25 proc. pajėgumo
• nuo gegužės 29 d.
• maitinimo įstaigoms leidžiama klientus aptarnauti vidaus patalpose – ne didesnis kaip 50 proc. užimtumas, saugaus atstumo taisyklė
• leidžiama organizuoti šeimos šventes uždarose patalpose – ne daugiau kaip 50 dalyvių, saugaus atstumo taisyklė
• atidaromi kino teatrai ir teatrai – ne didesnis kaip 50 proc. užimtumas
• leidžiama sportuoti uždarose erdvėse ir atnaujinama baseinų veikla – ne didesnis kaip 50 proc. užimtumas
• atnaujinama sporto klubų, soliariumų veikla – 1 asmeniui turi būti užtikrintas ne mažesnis kaip 15 kv. metrų plotas
• visų klasių moksleivių ugdymas gali vykti kontaktiniu būdu mokyklose.
Estijoje – mažėjo nuo 602,0 iki 446,6. Gruodžio 5 d. įvestos papildomos priemonės, nuo gruodžio 14 d. priemonės dar kartą sugriežtintos Nuo sausio 15
d. pradėta švelninti ribojimus regionuose, o nuo vasario 3 d. įsigaliojo sušvelninti ribojimai nacionaliniu lygiu . Nuo vasario 22 d. ribojimai vėl griežtinami,
nuo kovo 11 d. įvestas griežtas karantinas Nuo balandžio 26 d. priemonės švelninamos.
Nuo balandžio 26 d. leidžiama visų rūšių grupinė veikla (sporto, laisvalaikio ir pan.) atviroje erdvėje ne didesnėmis kaip 10 asmenų grupėmis.
Nuo gegužės 3 d.:
• restoranams ir kavinėms leidžiama klientus aptarnauti lauko terasose – prie vieno stalo gali būti ne didesnė kaip 10 asmenų grupė

• leidžiama visų parduotuvių veikla, užtikrinant 2+2 socialinio atstumo taisyklę ir ne didesnį kaip 25 proc. patalpų užimtumą
• leidžiamos asmeninės sporto treniruotės ir kita laisvalaikio veikla uždarose patalpose, laikantis 2+2 taisyklės ir ne didesnio kaip 25 proc. patalpų
užimtumo
• gali būti atidaromi atviri baseinai, vandens pramogų parkai po atviru dangumi, o uždarose patalpose esančiuose baseinuose leidžiamos tik
sportininkų treniruotės
• grąžinamas kontaktinis mokymas pradinių klasių (1–4) moksleiviams.
Belgijoje – nežymiai augo nuo 419,5 iki 422,7. Karantinas ir komendanto valanda įvesti nuo lapkričio 2 d. Laipsniškas priemonių palengvinimas prasidėjo
nuo gruodžio 1 d. Nuo kovo 27 d. priemonės vėl griežtinamos. Nuo balandžio 19 d. ribojimai laipsniškai švelninami.
Jei epidemiologinė situacija sparčiai neblogės, nuo birželio mėn. planuojama:
• atviroje erdvėje leisti susirinkti ne daugiau kaip 200 asmenų
• uždarose patalpose – leisti panaudoti ne daugiau kaip 75 proc. patalpos pajėgumo, bet ne daugiau kaip 200 asmenų; visos vietos turės būti sėdimos,
privaloma dėvėti kaukes ir išlaikyti atstumą.
Liuksemburge – mažėjo nuo 414,1 iki 407,6. Komendanto valanda ir griežtesni ribojimai įvesti nuo spalio 30 d., priemonės labiau sugriežtintos nuo
lapkričio 26 d., nuo gruodžio 26 d. įvestos papildomos priemonės. Nuo sausio 11 d. pradėta priemones švelninti.
Latvijoje – augo nuo 378,9 iki 404,1. Nepaprastoji padėtis ir priemonės įvestos nuo lapkričio 9 d., nacionaliniu ir atskirų savivaldybių lygiu priemonės
sugriežtintos nuo lapkričio 30 d., nuo gruodžio 3 d. priemonės dar labiau sugriežtintos. Nuo kovo 1 d. pradėta ribojimus švelninti.

Vertindama epidemiologinę situaciją kaip vis dar grėsmingą, vyriausybė nusprendė iki gegužės 11 d. atidėti sprendimus dėl ribojimų tolesnio
palengvinimo. Daug dėmesio buvo skiriama Lietuvoje priimamiems sprendimams ir kaip jie paveikė situaciją.
Nepaisydamas vyriausybės atsargumo, parlamentas priėmė įpareigojantį įstatymą leisti restoranams ir kavinėms aptarnauti klientu s lauko terasose, ribojant
asmenų kiekį ir laikantis atstumo.
Bulgarijoje – mažėjo nuo 480,2 iki 366,9. Griežtesni ribojimai įvesti nuo spalio 29 d., o nuo lapkričio 28 d. priemonės dar labiau sugriežtintos. Nuo
sausio 16 d. pradėta švelninti ribojimus. Nuo kovo 20 d. ribojimai sugriežtinti. Nuo balandžio 1 d. vėl pradėta priemones švelninti.
Toliau lengvinami ribojimai:
• žiūrovams leidžiama stebėti atviroje erdvėje vykstančias sporto varžybas – užpildant ne daugiau kaip 30 proc. stadiono ir esant ne daugiau kaip 1
000 žiūrovų viename sektoriuje, laikantis 1,5 m fizinio atstumo bei dėvint apsaugines veido kaukes
• leidžiama organizuoti grupinius mokymus užsienio kalbų centruose bei kituose mokymo centruose – laikantis 1,5 m atstumo taisyklės ir dėvint
apsaugines kaukes, reguliariai vėdinant patalpas.
Čekijoje – mažėjo nuo 457,2 iki 364,9. Dalinis karantinas įvestas nuo spalio 22 d., nuo spalio 28 d. įvesta komendanto valanda. Švelninant ribojimus,
gruodžio 3 d. buvo paskelbtas trečias (vidutinis) rizikos lygis, tačiau dėl sparčiai atsinaujinusio sergamumo augimo gruodžio 27 d. grįžta prie penkto
rizikos lygio, kovo 1 d. dar labiau sugriežtino ribojimus. Nuo balandžio 12 d. pradėta priemones švelninti.
Užkrečiamumo rodiklis buvo lygus 0,88.
Nuo gegužės 1 d. futbolo stadionuose stebėti rungtynes leidžiama 2 tūkst. žiūrovų.

Nuo gegužės 3 d. leidžiama dirbti kirpykloms ir grožio salonams – klientai turės pateikti patvirtinantį dokumentą, kad yra skiepyti ar persirgę COVID-19,
arba turėti neigiamo testo atsakymą.
Prekybos centrų atidarymas pavėlintas viena savaite, nuo gegužės 10 d.
Austrijoje – mažėjo nuo 391,5 iki 354,6. Komendanto valanda ir griežtesnės priemonės įvestos nuo lapkričio 3 d., nuo lapkričio 17 d. įvestas karantinas.
Nuo gruodžio 7 d. pradėta priemones švelninti, tačiau dėl atsinaujinusio sergamumo augimo teko jas nuo gruodžio 26 d. vėl griežtinti. Nuo vasario 8 d.
švelninami ribojimai, griežtesnės priemonės taikomos atskiruose regionuose.
Nuo gegužės 3 d. Vienos ir Žemutinės Austrijos federalinėse žemėse nustoja galioti griežtas karantinas:
• atidaroma mažmeninė prekyba ir paslaugų sektorius, įskaitant kirpyklas
• atidaromi muziejai, zoologijos sodai
• uždarose erdvėse toliau galios reikalavimas nešioti FFP2 kaukes, o neigiami testai bus privalomi artimą fizinį kontaktą turinčioms paslaugoms
• maitinimo ir kultūros įstaigos dar lieka uždarytos
Nuo 20 iki 6 val. galioja išėjimo iš namų ribojimai.
Graikijoje – mažėjo nuo 371,9 iki 351,3. Karantinas įvestas nuo lapkričio 7 d., nuo lapkričio 12 d. įvesta komendanto valanda. Nuo sausio 11 d.
priemonės griežtinamos / švelninamos, priklausomai nuo epidemiologinės situacijos regionuose. Nuo kovo 22 d. dalis ribojimų atšaukiami nacionaliniu
lygiu.

Paskelbta, kad nuo gegužės 15 d. į šalį galės atvykti turistai ne tik iš ES ir trečiųjų šalių, kurios patenka į ES Tarybos Rekomendacijos sąrašą (Australijos,
Naujosios Zelandijos, Ruandos, Pietų Korėjos, Tailando ir Singapūro), bet ir iš JK, JAV, Izraelio, Serbijos, JAE ir Rusijos. Iš šių šalių atvykstantys turistai
neprivalės izoliuotis, jei pateiks visą vakcinavimą patvirtinančius dokumentus.
Lichtenšteine – mažėjo nuo 358,7 iki 348,4. Sugriežtintos priemonės galioja nuo gruodžio 20 d. Nuo kovo 1 d. švelninami ribojimai.
Vokietijoje – augo nuo 312,4 iki 346,1. Dalinis karantinas paskelbtas nuo lapkričio 2 d., priemonės sugriežtintos nuo gruodžio 16 d. Nuo vasario 22 d.
pradėta švelninti ribojimus. Nuo balandžio 23 d. įsigaliojo „avarinis stabdis“ ir taikomos griežtesnės priemonės regionuose, kur didelis sergamumas.
Užkrečiamumo rodiklis praėjusią savaitę buvo lygus 0,92. Susirgimų kreivė plokštėjo.
Daugiausiai infekcijos atvejų 100 000 gyventojų per 7 dienas užfiksuota Saksonijos (210,7), Tiūringijos (209,9), Badeno-Viurtembergo (186,3),
Saksonijos-Anhalto (173,0), Šiaurės Reino-Vestfalijos (166,8) ir Heseno (166,5) federalinėse žemėse, o mažiausiai – Šlėzvigo-Holšteino (63,9)
federalinėje žemėje, Hamburgo mieste (93,3), Žemutinės Saksonijos (106,7) ir Brandenburgo (113,9) federalinėse žemėse, taip pat Berlyno mieste (126,1).
Dėl augančio susirgimų skaičiaus nuo gegužės 2 d. Lietuva perkelta iš „rizikos regionų“ sąrašo į „didelės rizikos regionų“ sąrašą.
Italijoje – mažėjo nuo 338,5 iki 323,4. Griežtos dviejų lygių (nacionaliniu ir regionų) priemonės įvestos nuo lapkričio 5 d., nuo gruodžio 4 d. įsigaliojo
papildomos priemonės. Nuo sausio 18 d. priemonės griežtinamos / švelninamos, priklausomai nuo epidemiologinės situacijos regionuose (baltas, geltonas,
oranžinis, raudonas rizikos lygiai).
Šiauriniame Veneto (Venecija) regione aptikti pirmi susirgimo indiška atmaina atvejai.
Nepaprastoji padėtis pratęsta iki liepos 31 d. Visoje šalyje išlaikoma komendanto valanda nuo 22 iki 5 val.

Šalyje pradeda veikti „žalieji sertifikatai“, kuriuos galės turėti asmenys: iki galo paskiepyti, sirgę ir pasveikę nuo COVID-19, ne anksčiau kaip prieš 48
val. atlikę testą ir gavę neigiamą atsakymą.
Nuo balandžio 26 d. beveik visi šalies regionai tapo „geltonais“ – leista judėti tarp „geltonų“ ir „baltų“ regionų, o su „žaliaisiais sertifikatais“ – po visą
šalį.
Geltonose zonose:
• nuo balandžio 26 d. restoranai atidaryti pietums ir vakarienei, bet tik lauko terasose, atnaujinta kino teatrų, teatrų, koncertų salių veikla
• nuo gegužės 15 d. planuojama atidaryti lauko baseinus ir leisti organizuoti muges
• nuo birželio 1 d. planuojama atidaryti sporto sales, leisti rengti konferencijas, kongresus, sporto renginius – ribojamas dalyvių skaičius
• nuo liepos 1 d. planuojama atidaryti SPA centrus, pramogų parkus.
Šveicarijoje – mažėjo nuo 306,0 iki 298,9. Karantino priemonės įvestos nuo sausio 18 d. Nuo kovo 1 d. švelninami ribojimai.
Ispanijoje – nedaug augo, nuo 247,2 iki 249,7. Ribojančios priemonės dažniausiai taikomos / švelninamos regionų lygiu.
Rumunijoje – mažėjo nuo 274,6 iki 201,9. Nuo kovo 8 d. griežtinamos priemonės atskiruose regionuose.
Nuo balandžio 23 d. Lietuva vėl buvo įtraukta į paveiktų šalių sąrašą – iš Lietuvos atvykus į Rumuniją, privaloma izoliuotis.
Aptiktas pirmas susirgimo indiška atmaina atvejis.
Danijoje – augo nuo 164,5 iki 172,1. Nuo gruodžio 16 d. sugriežtintos ribojančios priemonės visoje šalies teritorijoje. Nuo kovo 1 d. švelninami ribojimai
nacionaliniu ir regionų lygiu.

Slovakijoje – mažėjo nuo 195,4 iki 162,0. Dalinis karantinas įvestas nuo spalio 24 d. Nuo lapkričio 16 d. pradėtas laipsniškas priemonių palengvinimas,
tačiau nuo gruodžio 11 d. grįžta prie griežtesnių priemonių. Nuo vasario 8 d. pradėta švelninti ribojimus. Nuo kovo 8 d. ribojimai vėl sugriežtinti. Nuo
balandžio 12 d. priemonės švelninamos.
Ekstremaliosios padėties galiojimas pratęstas iki gegužės 26 d. Tai leidžia vyriausybei:
• išlaikyti komendanto valandą
• drausti susirinkti daugiau nei 6 asmenims
Nuo balandžio 26 d. švelninamos priemonės:
• vėlinamas komendanto valandos galiojimas – nuo 21 iki 5 val.
• ribotam skaičiui žiūrovų bus leidžiama stebėti sporto varžybas
• restoranai ir kavinės gali aptarnauti klientus lauko terasose.
Portugalijoje – mažėjo nuo 75,0 iki 66,8. Priemonės buvo taikomos dažniausiai regionų lygiu. Nuo sausio 18 d. įvestos karantino priemonės, jos nuo
sausio 31 d. sugriežtintos. Nuo kovo 15 d. pradėtas laipsniškas priemonių švelninimas.
Nuo balandžio 30 d. baigė galioti ekstremali padėtis.
Atidaryta siena kelionėms su Ispanija.
Nuo gegužės 1 d. visoje šalyje, išskyrus 8 savivaldybes iš 278, įgyvendintas vienas paskutinių atsivėrimo etapų:
• restoranams ir kavinėms leidžiama dirbti iki 22.30 val.

• leidžiama organizuoti renginius atviroje erdvėje ir uždarose patalpose, ribojant žiūrovų skaičių
• ribotas skaičius žiūrovų gali stebėti sporto varžybas.
Šalyje jau atidarytos mokyklos, prekybos centrai, restoranai ir kavinės, paslaugų sektoriaus įmonės.
Suomijoje – mažėjo nuo 82,3 iki 66,2. Nuo vasario 25 d. įvesti griežtesni reikalavimai, priklausomai nuo epidemiologinės situacijos papildomos
priemonės taikomos atskiruose regionuose.
Norvegijoje – mažėjo nuo 164,6 iki 130,2. Nuo vasario 3 d. švelninamos / griežtinamos priemonės, priklausomai nuo epidemiologinės situacijos
regionuose, kartu taikant griežtą atvykstančių į šalį asmenų epidemiologinę kontrolę.
Maltoje – mažėjo nuo 145,2 iki 102,6. Nuo kovo 10 d. įvestos griežtos priemonės, jos dar labiau sugriežtintos nuo kovo 28 d. Nuo balandžio 12 d.
priemonės švelninamos.
Teigiamų testų dalis sumažėjo iki 1,8 proc.
Nuo balandžio 26 d.:
• atidarytos ne pirmo būtinumo prekių parduotuvės
• leidžiama lankytojus priimti muziejams.
Patvirtinama, kad nuo birželio 1 d. šalis ketina atsiverti turistams iš užsienio.

Airijoje – augo nuo 108,0 iki 114,6. Aukščiausio lygio ribojančios priemonės taikytos nuo spalio 21 d. iki lapkričio 30 d. Gruodžio mėn. pradėtas
laipsniškas priemonių palengvinimas, tačiau nuo gruodžio 31 d. vėl įvestos aukščiausio, penkto, lygio priemonės, jos sausio 7 d. papildomai sugriežtintos.
Nuo balandžio 12 d. ribojimai švelninami.
Jungtinėje Karalystėje – padidėjo nuo 41,8 iki 46,3. Anglijoje nuo sausio 5 d. įvestas karantinas. Nuo kovo 8 d. pradedamas laipsniškas išėjimas iš
karantino; Škotijoje nuo sausio 5 d. įvestas aukščiausias priemonių lygis. Nuo vasario 22 d. pradėtas ribojimų švelninimas; Velse priemonės įvestos nuo
gruodžio 22 d. Ribojimų švelninimas prasidėjo nuo vasario 22 d.; Šiaurės Airijoje priemonės įvestos nuo gruodžio 26 d., švelninamos nuo vasario 22 d.
Škotija nuo balandžio 26 d. perėjo nuo 4 į 3 rizikos lygį:
• atidarytos ne pirmo būtinumo prekių parduotuvės
• leidžiama dirbti grožio salonams
• atidaryti muziejai ir bibliotekos
• atnaujina veiklą sporto klubai / salės, baseinai
• restoranams ir kavinėms klientus uždarose patalpose leidžiama aptarnauti iki 20 val., bet alkoholį klientams galima vartoti t ik lauko terasose
• leidžiama susiburti ne daugiau kaip 6 asmenims iš 2 šeimų / namų ūkių, įskaitant uždaras patalpas (restoranus, kavines).
Velsas nuo gegužės 3 d. pereina į 3 rizikos lygį:
• atidaromos sporto salės / klubai, baseinai, poilsio centrai
• leidžiama organizuoti vaikų grupines pratybas atviroje erdvėje ir uždarose patalpose

• 2 šeimų / namų ūkių nariai gali susitikti uždarose patalpose.
Šiaurės Airijoje nuo balandžio 30 d.:
• leidžiama restoranams, kavinėms, aludėms aptarnauti klientus lauko terasose
• atidaryti sporto klubai / salės, baseinai ir apgyvendinimo vietos, kuriose gyventojai gali patys pasigaminti maistą
• 15 asmenų iš 3 šeimų / namų ūkių leidžiama susitikti privačiuose kiemuose atviroje erdvėje
Islandijoje – augo nuo 28,6 iki 44,5. Nuo gruodžio 12 d. pradėtas laipsniškas priemonių palengvinimas, kartu taikant griežtą atvykstančių į šalį asmenų
epidemiologinę kontrolę.
Nuo balandžio 27 d. iki gegužės 31 d. uždrausta į šalį atvykti nebūtinų kelionių asmenims iš šalių, kuriose fiksuojamas aukštas infekcijos lygis (taikomas
principas – 700 ir daugiau naujų atvejų / 100 000 gyventojų / per 14 paskutinių dienų), įskaitant ir Šengeno erdvės šalis.
Išimtys taikomos Islandijos gyventojams ir jų šeimos nariams, asmenims, kurie gali dokumentu patvirtinti baigtą vakcinavimą arba persirgimą COVID-19.

Parengta pagal Lietuvos atstovybių užsienyje informaciją.

