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Vie ta: �� vak�ci�na�vi�mo�cent�ras�įkur�tas�nau�juo�se�Kau�no�le�do�rū�muo�se,�Ko�vo�11-osios�g.�26.� Kau�no�mies�to�sa�vi�val�dy�bės�nuo�tr.

Kaip prie vak ci na vi mo  
cent ro iš veng ti ei lių?

La bai kvie
čia me kau
nie čius žiū rė
ti į lai ką, ku
ris nu ro dy tas 
ži nu tė je, ir at
vyk ti pa skir tu 
lai ku.

Va kar apie pie tus prie nau jų jų Le do rū mų, ku riuo se šiuo me tu įreng tas vak ci na vi
mo cent ras, nu si drie kė il gos kau nie čių ei lės. Ei lių bū tų ga li ma iš veng ti, jei sen jo rai 
skie py tis atei tų jiems pa skir tu lai ku – taip vi siems bū tų ir pa to giau, ir sau giau.

Atei na per anks ti
Šiuo me tu nuo CO VID-19 in fek-
ci jos skie pi ja mi vy riau si Kau no 
gy ven to jai. Kiek vie nas no rin-
tis pa si skie py ti yra re gist ruo ja-
mas ir jam pa ski ria mas konk re-
tus lai kas, ka da rei kia at vyk ti į 
vak ci na vi mo cent rą. De ja, da lis 
kau nie čių skie py tis at vyks ta ne 
lai ku, to dėl nu si drie kia il gos ei-
lės ir sen jo rams ten ka be rei ka lo 
var gin ti ko jas.

„Pir mo sio mis nau jo jo vak ci-
na vi mo cent ro vei ki mo die no-
mis pa ste bė jo me, kad su si da ro 
trys pi kai, kai vie nu me tu atei-
na la bai daug žmo nių. Žmo nės 
prie vak ci na vi mo cent ro pra de da 
rink tis dar 7 val., nors jis pra de da 
veik ti tik nuo 8 val. Ant ro ji ban ga 

su si da ro per pie tų per trau ką, tre-
čio ji – po dar bų.

Ei lės su si da ro dėl to, kad sen-
jo rai ir juos ly din tys ar ti mie ji at-
vyks ta ne tuo lai ku, ku riuo jiems 
pa skir ta, o ta da, kai  jiems pa-
tiems pa to gu. Dėl to sa vai tės 
pra džio je per pie tus bu vo su si-
da riu si net apie 300 žmo nių ei lė. 
Ka dan gi dau gu ma sen jo rų at vy ko 
su ly din čiais as me ni mis, vie no-
je vie to je ga lė jo bū ti ir 600 žmo-
nių“, – apie tai, ko dėl prie vak-
ci na vi mo cent ro su si da ro ei lės, 
kal bė jo Kau no mies to po lik li ni-
kos va do vas Pau lius Ki bi ša.

Jis pa žy mė jo, kad ei lių ga li-
ma iš veng ti, jei žmo nės at vyk-
tų jiems pa skir tu lai ku, mat da-
bar Kau no sen jo rai daž nu at ve ju 

di mų, kad ne tin ka mai or ga ni zuo-
ja ma žmo nių, ku rie no ri skie py tis, 
re gist ra ci ja. Žmo nės pik ti na si, kad 
kai my nai jau bu vo pa kvies ti skie-
py tis, o jie dar ne. Ta čiau pa si tai ko 
at ve jų, kad gy ven to jai pra žiop so jo 
sa vo lai ką, to dėl mies to po lik li ni-
kos at sto vai ra gi na ar ti mus žmo-
nes pa si rū pin ti sen jo rais.

„Bu vo me su lau kę skun do, kad 
nu si kals ta mai ap lai džiai vyk do me 
skie pi ji mą, nes vie nai sen jo rei yra 
80 me tų ir ji dar ne skie py ta, nors 
kai my nės jau pa skie py tos. Pa tik-
ri no me ir pa ma tė me, kad mi nė-
ta mo te ris bu vo kvies ta skie py tis 
dar va sa rio pa bai go je, bet neat-
vy ko, gal ne ma tė ži nu tės. To dėl 
la bai kvies čiau žmo nes daž niau 
pa si žiū rė ti ar ti mų jų ar vy res nių 
kai my nų te le fo nus ir taip pa dė-
ti jiems pa ste bė ti ži nu tę, ku rio-
je nu ro dy tas skie pi ji mo lai kas ir 
vie ta, bei su teik ti pa gal bą at vyk ti 
to kiems žmo nėms į vak ci na vi mo 
cent rą“, – kal bė jo Kau no mies to 
po lik li ni kos va do vas.

„Taip pat no ri si dau giau kant-
ry bės ir to le ran ci jos, nes gy dy-
mo įstai gos dir ba peržengdamos  
sa vo ga li my bių ri bas. Mū sų dar-
buo to jai dir ba ir mo bi lia ja me ty-
ri mų cent re, ir karš čia vi mo kli-
ni ko je bei vak ci na vi mo cent re. 
Tik rai nie kas ne tu ri pik tų kės lų, 
kad bū tų kaž kas ne pas kie py tas. 
Kaip tik no ri me kuo sklan džiau 
pa skie py ti kuo dau giau Kau no 
gy ven to jų, to dėl pra šo me ir pa-
tiems dau giau do mė tis bei ste-
bė ti, ar ar ti mie ji ne ga vo kvie ti-
mo“, – pri dū rė P.Ki bi ša.

Vak ci na vi mo tem pai
„Skiepijimo tempai priklauso nuo 
to, kiek Kaunas gauna vakcinų. 
Tuo labai rūpinasi miesto meras 
V.Matijošaitis ir visa Kauno sa-
vivaldybės komanda“, – tvirtino 
P.Kibiša.

Į vak ci na vi mo cent rą kiek vie ną 
die ną pa kvie čia me dau giau nei 3 
tūkst. kau nie čių. Ta čiau vi du ti-
niš kai per die ną da bar pa skie pi-
ja ma apie 1,9 tūkst. žmo nių.

Šiuo me tu pir mą ja vak ci nos do-
ze yra pa skie py ti be veik 14 tūkst. 
Kau no gy ven to jų, dvie jų do zių 
jau su lau kė be veik 7 tūkst. žmo-
nių. Vak ci nos jau skir tos me di-
kams, švie ti mo įstai gų dar buo to-
jams. Šiuo me tu vyks ta vy riau sių 
kau nie čių vak ci na vi mas, ta čiau 
ar ti miau siu me tu bus kvie čia mi 
75+ am žiaus gru pei pri ski ria mi 
gy ven to jai.

„Pro ce sas vyks ta sklan džiai, bet 
sis te mą vis to bu li na me, kad, kai 
pra si dės ma si nė vak ci na ci ja, bū-
tų ga li ma ap tar nau ti kiek  įma no-
ma dau giau žmo nių. Tem pai nuo-
lat di dė ja ir nė ra taip, kad vak ci na 
už si bū tų san dė liuo se. Skie pi ja me 
vi so mis tri mis vak ci no mis – tiek 
„Pfi zer“, „Mo der na“ bei „Ast ra-
Ze ne ca“. Ko kią siun tą gau na me, 
to kia vak ci na ir skie pi ja me Kau no 
gy ven to jus“, – kal bė jo P.Ki bi ša.

Kai bus gau na mi pa kan ka-
mi kie kiai vak ci nos, skie pi ji mo 
tem pai nau ja ja me vak ci na vi-
mo cent re ga lės išaug ti iki maž-
daug 6 tūkst. as me nų per die ną. 
Jei pri si dės ir pri va čios įstai gos, 
per die ną bū tų ga li ma pa skie py ti 
ir 10 tūkst. žmo nių.

Kur kreip tis norint užsiregistruoti  
pasiskiepyti nuo Co Vid-19 in fek ci jos?

Šiuo metu registruotis į eilę skie-
pytis nuo COVID-19 infekcijos są-
rašą yra traukiami 65 metų ir vy-
resni asmenys. Taip pat persirgę 
onkologine liga ir aktyviai stebi-
mi, kai po aktyvaus priešvėžinio 
gydymo pabaigos yra praėję ne 
daugiau kaip 24 mėn. (išskyrus 
sergančius piktybinėmis kraujo li-
gomis, kuriems tęsiamas chemo-
terapinis, imunoterapinis ar taiki-
nių piktybinių kraujo ligų gydy-
mas arba kuriems toks gydymas 
baigtas ne seniau kaip prieš 24 
mėn.). Jeigu esate prisirašęs prie 
Kauno miesto poliklinikos, regis-
truotis galite:

padalinių telefonais:

Dainavos padalinys   �
 (8 37) 403 900

Šilainių padalinys (8 37) 377 771 �

Centro padalinys (8 37) 409 222 �

Kalniečių padalinys   �
 (8 37) 401 422

Šančių padalinys (8 37) 342 167 �

internetu:  
 registracija.kaunopoliklinika.lt

Jeigu esate neprisirašęs prie Kau-
no miesto poliklinikos, tačiau pa-
geidaujate būti įtrauktas į norin-
čiųjų skiepytis eilę dėl skiepo nuo 
COVID-19, turite kreiptis į savo šei-
mos gydytoją.

atei na ge ro kai per anks ti. Konk-
re tus lai kas, ka da bus skie pi ja mas 
as muo, nu ro do mas ži nu tė je.

„La bai kvie čia me kau nie čius 
žiū rė ti į lai ką, ku ris nu ro dy tas 
ži nu tė je, ir at vyk ti pa skir tu lai-
ku. Jei žmo gus ne ga li at vyk ti tuo 
lai ku, rei kė tų su si de rin ti ki tą. Ži-
no ma, kuo ma žiau de ri ni mų, tuo 
sklan džiau vyks ta vi sas skie pi-
ji mo pro ce sas, nes esa me ir taip 
įsi tem pę dėl žmo giš kųjų re sur-
sų“, – nu ro dė Kau no mies to po-
lik li ni kos va do vas.

P.Ki bi ša pa žy mė jo, kad op ti-
ma lus lai kas, ka da žmo nės tu ri 
at vyk ti į vak ci na vi mo cent rą, yra 
10–15 min. anks čiau, nei nu ro dy-
ta jiems at siųs to je SMS ži nu tė je. 
To kiais at ve jais vi si as me nys bus 
pa skie py ti lai ku ir iš veng ta ei lių 
bei di de lių žmo nių su si bū ri mų.

„Mes su pran ta me, kad sen jo-
rams rei kia dau giau lai ko, nes jie 
il giau pil do do ku men tus, lė čiau 
pe rei na vi sus vak ci na vi mo eta-
pus. Tam ir skir ta dau giau lai ko, 
nei bu vo nu ro dy ta me di kams ar 
mo ky to jams. Tu ri me ir sa va no-
rių, ku rie pa de da ir pa ly di sen jo-
rus. Vi sa me ke ly je yra pri sta ty ta 
kė džių, jei žmo gui rei kia pail sė-
ti. Taip pat bu di ir grei to sios me-
di ci nos pa gal bos spe cia lis tai, kad 
pri rei kus ga lė tų sku biai su teik ti 
pa gal bą. Tu ri me ste bė ji mo sis-
te mą ir ma to me, kad nuo re gist-
ra ci jos iki pa skie pi ji mo už trun ka 
12 min., pa skui dar 15 min. as muo 
tu ri pa lauk ti lau ki mo sa lė je. Vi-
sas pro ce sas yra nuo lat ste bi mas 
ir koor di nuo ja mas, kad vyk tų 
sklan džiai, to dėl ne bū ti na sen-

jo rams į cent rą at vyk ti anks čiau, 
nei nu ma ty ta jiems siųs to je ži nu-
tė je“, – kal bė jo P.Ki bi ša.

Jis taip pat pa ta rė sen jo rams 
vyks tant į vak ci na vi mo cent rą 
ne pa mirš ti as mens do ku men to. 
Rei kė tų ap si reng ti to kiais dra bu-
žiais, kad bū tų ga li ma leng vai pa-
ruoš ti ran ką skie py ti. Taip skie-
pi ji mas vyks dar spar čiau.

Pa si tik rin ki te ad re są
Kau no vak ci na vi mo cent ras vei-
kia nau jai pa sta ty tuo se Le do rū-
muo se, Ko vo 11-osios g. 26. Jis 
yra ties „Girs tu čio“ ba sei nu ir 
„Girs tu čio“ kul tū ros cent ru, to-
dėl mies to po lik li ni kos at sto vai 
ra gi na at kreip ti dė me sį į ad re są 
ir at vyk ti į tin ka mą vie tą.

Pa si tai kė at ve jų, kai sen jo-
rai vak ci nuo tis at vy ko į se ną ją 
Kau no le do are ną, ku ri yra Auš-
ros gat vė je. Ta čiau šia me pa-
sta te ne skie pi ja ma. Šiuo me tu 
pa si skie py ti nuo CO VID-19 in-
fek ci jos ga li ma tik Ko vo 11-osios 
g. 26-ame pa sta te, kur yra nau-
jie ji Kau no le do rū mai.

„Kau no die na“ taip pat pri-
me na, kad pir ma sis vak ci na vi mo 
cent ras bu vo įreng tas bu vu siuo se 
Cent ri nio pa što rū muo se. Da bar 
šio je vie to je taip pat ne skie pi ja-
ma, vi si kau nie čiai siun čia mi į 
Kau no le do rū mus. Cent ri nis pa-
štas pa lik tas kaip re zer vi nė vie ta, 
ku rios ga li pri reik ti, kai pra si dės 
ma si nis kau nie čių skie pi ji mas.

Pra šy mas ar ti mie siems
P.Ki bi ša tei gė, kad Kau no mies-
to po lik li ni ka su lau kia nu si skun-


