
Didinant kauniečių skiepijimo nuo koronaviruso apimtis,
vakcinavimo centras iš buvusio Kauno centrinio pašto patalpų
persikėlė į naujai pastatytus 7,5 tūkst. m2 ploto Kauno ledo
rūmus (Kovo 11-osios g. 26, greta „Girstučio“ baseino). 

Ledo rūmuose gyventojų srautai proporcingai išskirstomi į du
srautus ir nesimaišo tarpusavyje: vieni nukreipiami atskiroje
salėje pildyti klausimynus bei sutikimo formas, o susitvarkiusieji
dokumentus internetu iš karto gali keliauti arenos aikščių link.
Visą procesą padeda koordinuoti būrelis Raudonojo Kryžiaus,
Kauno Greitosios medicinos stoties bei medicinos studentų
savanoriai.

Įrengta speciali informacinė sistema leidžia tiesiogiai matyti
lankytojų srautus, procedūrų trukmę ir kitus svarbius
parametrus, kurie padeda darbą organizuoti dar kokybiškiau,
atsižvelgiant į realią situaciją bei objektyvių duomenų analizę.

Vienoje aikštėje įrengta skiepijimo zona, kurioje pagal specialią
schemą išdėstytos vakcinavimo kabinos, o antroje, prireikus,
gali būti įrengta erdvė greitiesiems antikūnų serologiniams
tyrimams. 

Iš karto po skiepų gyventojai nukreipiami į 170 vietų stebėjimo
salę, kurioje turi praleisti 15 minučių. Saugiais atstumais
sėdinčius pacientus po skiepų procedūros prižiūri budintys
Greitosios medicinos pagalbos medikai, kad vos tik prireikus
būtų skubiai suteikta kvalifikuota pagalba.

Vakcinavimo centras persikėlė į Kauno ledo
rūmus!
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TIESIOGINĖ REGISTRACIJA 

COVID-19 SKIEPUI

VAKCINAVIMO CENTRAS
PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIETĄ!

KAUNO LEDO RŪMAI 
(greta „Girstučio“ baseino) 

Kovo 11-osios g. 26, Kaunas
 

Apie vakcinaciją Kaune (norite atšaukti
registraciją, persiregistruoti):
tel. (8 37) 401 420
el.p. vakcinacija@kaunopoliklinika.lt

Apie vakcinas bendrąja Lietuvos
vakcinacijos linija:
telefonu +370 5 230 0123 
el. p. klausimai@ulac.lt
www.koronastop.lt 
Apie Covid-19 Kaune:
http://svarbu.kaunas.lt 

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei esate 75 m. ar vyresni ir pageidaujate
skiepytis nuo Covid-19, tačiau apie tai dar
neinformavote savo šeimos gydytojo, galite
TIESIOGIAI REGISTRUOTIS COVID-19
SKIEPUI:

Internetu: vakcinavimas.kaunas.lt 

Telefonu (8 37) 401 420

Registracija per elektroninius valdžios vartus.



Norite sužinoti, ar dabar sergate Covid-19?

Atlikite antigenų tyrimą!

tinka profilaktiniam pasitikrinimui, kai reikalingas
skubus Covid-19 nustatymas, bet esant neigiamam
rezultatui, rekomenduojama atlikti PGR tyrimą
tepinėlis imamas iš nosiaryklės
tyrimo atsakymas per 1 val.
rekomenduojama tyrimą atlikti ne vėliau kaip per 5
paras, kai pasireiškė koronaviruso simptomai ir ne
vėliau kaip per 7 paras po turėto sąlyčio

Nuo kovo 8 d. iki gegužės 31 d. skelbiame akciją
antigeno greitajam tyrimui SARS-CoV-2. 

Kaina akcijos metu 15 Eur (vietoj 22,59 Eur).

Tyrimai atliekami – Šilainių padalinyje (Baltų pr. 7,
Kaunas)

Laukiame Jūsų!

Prevencinė sveikatos patikra – geriausia
investicija į sveikatą!

KVIEČIAME Jus dalyvauti nemokamose prevencinėse
programose, skirtose ankstyvam vėžio diagnozavimui!

Pastebėta, kad per pandemiją žmonės vengia vėžio
profilaktikos, pacientų dalyvavimas nemokamose
profilaktinėse patikrų programose yra itin sumažėjęs.
Pasaulio sveikatos organizacija ir pasaulinės onkologų
asociacijos rekomenduoja kuo skubiau atnaujinti jų
įgyvendinimą. Kviečiame nelikite abejingais savo bei
artimųjų sveikatai, dalyvauti prevencinėse programose
net ir karantino metu, nes didžiosios dalies onkologinių
susirgimų, kuriuos mes turime šiandien, galima išvengti
tikslingai vykdant profilaktikos programas. 

Kreipkitės pagalbos laiku ir užkirskite kelią ligai!

krūties
gimdos kaklelio
prostatos
storosios žarnos

Kauno miesto poliklinikoje vykdomos 4 vėžio tipų
NEMOKAMOS išankstinės patikros programos:

Dėl pasitikrinimo kreipkitės į savo šeimos gydytoją.

Tyrimui būtina registracija tel. (8 37) 403 950.
Užsiregistravus tyrimui, elektroniniu paštu gausite
sąskaitą – faktūrą, kurią galima apmokėti nuotoliniu
būdu – atliekant pavedimą pagal išrašytą sąskaitą
faktūrą. Tyrimo paskyrimo dieną, būtina su savimi
turėti mokėjimo faktą patvirtinantį dokumentą.

AKTUALU
Laboratorinių tyrimų, atliekamų Kauno miesto poliklinikos laboratorijoje, atsakymus jau galite gauti
elektroniniu paštu! Jeigu pageidaujate gauti laboratorinių tyrimų atsakymus elektroniniu paštu, svarbu
apie tai informuoti savo šeimos gydytoją ar slaugytoją.


