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Kiek vie ną ry tą ste biu ei les, kiek 
yra už si re gist ra vu sių žmo nių. Per 
die ną skai čius la bai žy miai išau
ga“, – tei gė pa šne ko vė.

I.Dub ro va ant ri no R.Mic
kai, kad as me nys, ku rie skie py
tis atei na neuž si re gist ra vę, me
di ci nos per so na lui tam pa tik ru 
gal vos skaus mu. „Jie bu vo įpra
tę, kad va sa ros me tu, kai srau
tai bu vo su ma žė ję,  priim da vo
me ir neuž re gist ra vu siuo sius. 
Šiuo me tu tai tam pa pro ble ma. 
Dar bo jė gos yra su ma žė ję, nes ir 
be si skie pi jan čių jų srau tai bu vo 
su ma žė ję. Da bar ir už si re gist ra
vu sių jų srau tai išau go, ir neuž si
re gist ra vu sių žmo nių atei na, dėl 
to la bai sun ku or ga ni zuo ti dar
bą“, – si tua ci ją ko men ta vo spe
cia lis tė ir gy ven to jų dar kar tą 
pra šė, prieš at vyks tant skie py
tis, už si re gist ruo ti.

„Išanks ti nė re gist ra ci ja nau
din ga ir mums, ir pa cien tui. Žmo
gus atei na pa skir tu lai ku, pro ce
sas vyks ta sklan džiau ir grei čiau. 
O man, kaip va do vei, leng viau 
or ga ni zuo ti dar bą – tiek dėl dar
buo to jų, tiek dėl vak ci nų at ve ži
mo. Juk vak ci nos į vak ci na vi mo 
cent rą ve ža mos kiek vie ną ry
tą“, – tei gė I.Dub ro va.

At vy kę neuž si re gist ra vę kau
nie čiai vak ci nuo tis lau kia gy vo
je ei lė je. „Da bar tik rai ten ka pa
lauk ti, nes pir me ny bė tei kia ma 
už si re gist ra vu siems as me nims. 
Sun ku pa sa ky ti, kiek iš anks to 
neuž si re gist ra vu siam žmo gui ga
li tek ti lauk ti ei lė je – ga li už truk
ti ir iki pus va lan džio, ir iki va lan
dos“, – pri dū rė pa šne ko vė.

Vi sos Lie tu vos ten den ci ja
Svei ka tos ap sau gos mi nis te ri jos 
(SAM) duo me ni mis, vi so je Lie tu
vo je šiuo me tu ak ty viau siai skie
pi ja ma si su stip ri nan čią ja vak ci
nos do ze. „Žmo nės re gist ruo ja si 
no riai, ak ty vu mas skie py tis pa

di dė jo. Kai ku rio mis va lan do mis 
re gist ra ci jų skai čius išau go iki 
tri jų kar tų. Bu vo fik suo ja mas pa
di dė ju si sis te mų ap kro va, ta čiau 
re gist ra ci jos sis te mos su tri ki mų 
ne bu vo“, – si tua ci ją ko men ta vo 
SAM at sto vai.

Mi nis te ri ja ant ri no KMP at sto
vams – skie pi ji mo tem pai pa di
dė ję vi so je Lie tu vo je. „Gau siau
siai žmo nės skie pi jo si ge gu žę, 
to dėl dau gu mai jau  praė ję ke tu
ri mė ne siai nuo pa si skie pi ji mo 
pa sku ti ne vak ci nos do ze. Tai gi, 
jiems yra re ko men duo ja ma su
stip ri nan čio ji vak ci nos do zė“, – 
tei gė mi nis te ri jos at sto vai.

Pri me na me, kad, praė jus ke
tu riems mė ne siams, su stip ri
nan čia jai do zei ga li bū ti ski ria
ma „Pfi zerBioN Tech“ ga min ta  
„Co mir na ty“ ar ba „Jans sen“ 
vak ci na. „Mo der nos“ vak ci na 
„Spi ke vax“ re vak ci nuo tis ga li 

bū ti ski ria ma, kai po vi siš ko vak
ci na vi mo praei na pus me tis.

„Jans sen“ vak ci nos do zė ga
li bū ti ski ria ma tik tiems gy ven
to jams, ku rie pir mą kar tą pa
si skie pi jo bū tent šia vak ci na. 
„Co mir na ty“ ar ba „Spi ke vax“ 
su stip ri nan čio ji do zė ski ria ma 
gy ven to jams, vak ci nuo tiems bet 
ku ria iš ke tu rių Lie tu vo je nau
do ja mų vak ci nų nuo CO VID19 
li gos. „Ast ra Ze ne cos“ su kur ta 
„Vax zev ria“ vak ci na ne bus nau
do ja ma re vak ci nuo tis. Jei re vak
ci nuo tis ski ria ma „Spi ke vax“ 
vak ci na, va do vau jan tis ga min
to jo ir Eu ro pos vais tų agen tū ros 
(EVA) re ko men da ci jo mis, imu
ni te tui su stip rin ti bus su lei džia
ma pu sė įpras tos šios vak ci nos 
do zės.

Kar tais re ko men duo ja anks čiau
Gy ven to jai, ku rie po vi siš kos vak
ci na ci jos, prieš skie pi ji mą ar tarp 
skie pi ji mų su si rgo CO VID19  
li ga, ne bus skie pi ja mi su stip ri
nan čią ja vak ci nos do ze – per
si rgus įgy tas imu ni te tas jiems 
tu rė tų už tik rin ti pa kan ka mą or
ga niz mo ap sau gą. Tie gy ven to jai, 
ku rie su si rgo dar ne pa bai gę pir
mi nio skie pi ji mo kur so, po li gos 
praė jus 180 die nų, tu rė tų šį kur
są už baig ti ir pa si skie py ti ant rą
ja do ze.

Re tais at ve jais, kai po vi siš kos 
vak ci na ci jos žmo gaus or ga niz me 
ne su si for muo ja an ti kū nai, skie
py tis su stip ri nan čią ja do ze bus 
lei džia ma anks čiau, praė jus ma
žiau siai 28 die noms po pa sku ti
nio skie pi ji mo si. To kiu at ve ju, ne 
anks čiau kaip 28 die ną po vi siš
kos vak ci na ci jos ga vus nei gia mą 
an ti kū nų ty ri mo re zul ta tą, gy
ven to jas tu rė tų kreip tis į šei mos 
gy dy to ją ir gau ti jo re ko men da
ci ją, pa tei kiant įra šą e.svei ka to
je, anks čiau pa si skie py ti su stip
ri nan čią ja vak ci nos do ze.

Nuo tre čia die nio Kau ne, kaip ir 
vi so je Lie tu vo je, jun ta ma, kad 
skie pi ji mo nuo CO VID19 tem
pai pa di dė jo, gy ven to jai no riai 
ren ka si tre čią ją vak ci nos do zę.

Pra šo re gist ruo tis iš anks to
Kau no mies to po lik li ni kos (KMP) 
di rek to riaus pa va duo to jas me di
ci nai Rai mun das Mic ka tei gė, kad 
Kau ne per die ną tre čią ja vak ci
nos do ze vi du ti niš kai pa skie pi ja
ma 700 žmo nių. „Nuo lapk ri čio 
1 iki 16 d. pa skie pi ja mų as me
nų skai čius svy ra vo nuo 660 iki 
1 063“, – si tua ci ją ko men ta vo 
pa va duo to jas.

„Pas ta ruo ju me tu dau giau sia 
kau nie čių per die ną pa skie pi ja
me tre čią ja do ze. Ant rą ja do ze 
vi du ti niš kai pa skie pi ja me apie 
200 as me nų, pir mą ja do ze – apie 
300“, – var di jo R.Mic ka.

KMP duo me ni mis, žmo nės 
šiuo me tu ak ty viau siai ren ka
si „Pfi zerBioN Tech“ vak ci
ną. Pak laus tas, kaip ga lė tų api
bū din ti šiuo me tu vy rau jan čią 
skie pi ji mo nuo CO VID19 si tua
ci ją Kau no mies te – tem pai su
lė tė ję ar pa spar tė ję, R.Mic ka tei
gė: „Nuo lapk ri čio 11 d. ste bi mas 
pa di dė ji mas, šian dien ry tą bu vo 
už re gist ruo ti skie py tis 578 as
me nys, o pa tik ri nus 11 val. – jau 
1 000 as me nų.“

Spar tė jant vak ci na ci jos tem
pams, KMP di rek to riaus pa va
duo to jas me di ci nai gy ven to jų 
pra šo skie py tis už si re gist ruo

ti iš anks to. „Vėl di dė jant be si
skie pi jan čių as me nų skai čiams, 
pri myg ti nai pra šo me re gist ruo
tis Karš to sios li ni jos trum puo ju 
te le fo no nu me riu 1808 ar ba in
ter ne tu www.ko ro nas top.lt. Kai 
skai čiai bu vo su ma žė ję, išim ties 
tvar ka spė da vo me pa skie py ti net 
ir neuž si re gist ra vu sius as me nis. 
Da bar ne bes pė ja me, to dėl ne si
re gist ra vu siems teks lauk ti at
ski ro je ei lė je. Skie py tis „Pfi zer
BioN Tech“ vak ci na kvie čia me 
re gist ruo tis ir į di džių jų KMP pa
da li nių (Dai na vos, Ši lai nių, Kal
nie čių, Cent ro bei Šan čių) Skie pų 
ka bi ne tus“, – var di jo R.Mic ka.

KMP at sto vas in for ma vo ir apie 
gau tą ke tur va len tę gri po vak ci
ną – tiek ko mer ci nę, tiek ir ap
mo kė tą iš Pri va lo mo jo svei ka
tos drau di mo fon do (ri zi kos 
gru pėms). „Lie tu vos tei sės ak
tai ne drau džia, pa cien tui ap si
spren dus, vie nu me tu skie py tis 
ir gri po, ir CO VID19 vak ci na“, – 
pri dū rė R.Mic ka.

Srau tai išau go treč da liu
Apie pa grei tį įga vu sius skie pi ji
mo tem pus by lo ja ir Kau no vak ci
na ci jos cent ro bei KMP Kal nie čių 
pa da li nio va do vės Ive tos Dub ro
vos pa teik ti duo me nys. „Srau
tai tik rai pa di dė jo. Iki lapk ri čio 
pra džios vi du ti niš kai pa skie py
da vo me 4 tūkst. žmo nių per sa
vai tę. Ant rą lapk ri čio sa vai tę jau 
pa skie pi jo me 6 tūkst., praė ju sią 
sa vai tę ir gi bu vo pa di dė ji mas. 

Išanks ti nė re gist
ra ci ja nau din ga ir 
mums, ir pa cien tui. 
Žmo gus atei na pa
skir tu lai ku, pro ce
sas vyks ta sklan
džiau ir grei čiau.

Ive ta Dub ro va:

Vak ci na ci jos nuo CO VID-19 tem pai Kau ne išau go: 
gy ven to jai no riai ren ka si tre čią ją do zę
Lei dus re vak ci nuo tis praė jus ne pus me
čiui po ant ro jo skie po, o ke tu riems mė
ne siams, dau giau gy ven to jų ga li bū ti pa
skie py ti tre čią ja – su stip ri nan čią ja – 
vak ci nos do ze. 

Vieta: �� skiepytis� „Pfizer-BioNTech“�vakcina�„Comirnaty“�galima�di-
džiųjų�KMP�padalinių� (Dainavos,�Šilainių,�Kalniečių,�Centro� ir�Šan-
čių)�Skiepų�kabinetuose.�

Įs pė ja: �� išau�gus�vak�ci�na�ci�jos�tem�pams,�me�di�kai�ne�spė�ja�skie�py�ti�ne�si�re�gist�ra�vu�sių�žmo�nių�–�vi�sų�pra�šo-
ma�re�gist�ruo�tis�iš�anks�to.
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