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Kei čia si re vak ci na ci jos vie ta
Sau sio 21 d. – pa sku ti nė vak ci na
vi mo nuo CO VID19 die na Kau
no le do rū muo se. Nuo šiol pa
grin di nis vak ci na vi mo srau tas 
per si ke lia į KMP pa da li nius ir ki
tus pir mi nės svei ka tos prie žiū ros 
cent rus (PSPC). „Gy ven to jai vak
ci nuo tis Le do rū muo se jau ne re
gist ruo ja mi – da bar iš anks to ga
li ma už si re gist ruo ti vak ci nuo tis 
KMP pa da li niuo se. Vi suo se pa
da li niuo se skie py si me po pu lia
riau sia „Co mir na ty“ („Pfi zer
BioN Tech“) vak ci na. Siek da mi 
tau piai nau do ti vak ci nas, kad kuo 
ma žiau jų dar bo die nos pa bai go je 
rei kė tų su nai kin ti, ki to mis vak ci
no mis vak ci nuo si me skir tin guo se 
KMP pa da li niuo se“, – sa kė KMP 
di rek to rius Pau lius Ki bi ša.

„Spi ke vax“ („Mo der na“) vak
ci na bus skie pi ja ma Ši lai nių ir 
Kal nie čių pa da li niuo se, „Jans
sen“ – Cent ro pa da li ny je. KMP 
di rek to riaus pa va duo to jo me di
ci nai Rai mun do Mic kos žo džiais, 
vi so mis vak ci no mis skie py ti vi
suo se po lik li ni kos pa da li niuo
se bū tų ne ra cio na lu. „Jei gu, pa
vyz džiui, no rin čių jų vak ci nuo tis 
ga min to jo „Mo der na“ vak ci
na yra 200, o vie na me bu te liu
ke yra de šimt do zių, tai pa skirs
ty ti tos rū šies vak ci nas po vi sus 
pen kis KMP pa da li nius bū tų ne
prak tiš ka ir nee fek ty vu“, – sa kė 
R.Mic ka.

5–11 me tų vai kai spe cia liai 
jiems skir to mis ma žes nio tū
rio „Co mir na ty“ („Pfi zerBioN
Tech“) vak ci no mis bus vak ci
nuo ja mi KMP Ši lai nių, Dai na vos 
ir Kal nie čių pa da li niuo se.

Į KMP pa da li nius per ke lia
ma ir re vak ci na ci ja (skie pi ji mas 
ant rą ja do ze) tų as me nų, ku
rie iš anks to bu vo už re gist ruo ti 
pa si skie py ti Le do rū muo se. Re
vak ci na ci ja „Co mir na ty“ („Pfi
zerBioN Tech“) vak ci na per ke
lia ma į KMP Ši lai nių pa da li nį, 
„Spi ke vax“ („Mo der na“) vak
ci na – į Kal nie čių pa da li nį. Apie 
tai, kad kei čia si jų vak ci na vi
mo vie ta, už si re gist ra vę as me
nys ar ti miau sio mis die no mis 
bus in for muo ti SMS ži nu te. Jei 
vie ta ir pa skir tas lai kas ne tiks, 
jie ga lės per si re gist ruo ti re vak
ci nuo tis į ki tą, jiems pa to ges nį 
KMP pa da li nį ar į šei mos kli ni
ką, prie ku rios yra pri si ra šę. Re
gist ra ci ja vyks e.bū du, per in ter
ne to sve tai nę www.ko ro nas top.
lt ar ba Karš tą ja li ni ja 1808. To
kiu pa čiu bū du jau ga li ma re gist

ruo tis pa si skie py ti tre čią ja, ar ba 
su stip ri nan čią ja, vak ci nos do ze, 
pa si ren kant konk re čią vie tą ir 
vak ci ną.

„Žmo nės ga li ne si bai min ti, kad 
atė ję pa si skie py ti nuo CO VID19  
po lik li ni ko je lauks kar tu su ser
gan čiais as me ni mis. Taip ne bus. 
Vak ci na ci ja nuo CO VID19 KMP 
pa da li niuo se vyks vien tam skir
tuo se ka bi ne tuo se“, – tvir ti no 
P.Ki bi ša.

Tik iš anks to už si re gist ra vus
KMP at sto vai pa brė žia, kad, skir
tin gai nei Le do rū muo se, po lik li
ni kos pa da li niuo se ne bus ga li ma 
skie py tis iš anks to neuž si re gist
ra vus. „Sie kiant iš veng ti il gų ei lių 
prie ka bi ne tų, pa cien tų bū ria vi
mo si, kad kuo la biau su ma žin tu
me CO VID19 in fek ci jos pli ti mo 
ti ki my bę, pra šo me pa cien tų re
gist ruo tis vak ci na ci jai. Jei žmo
nės at vyks ta vak ci nuo tis neuž
si re gist ra vę, ne ga li me tin ka mai 
re gu liuo ti pa cien tų srau to“, – 
pa ste bė jo R.Mic ka.

Vak ci nuo tis nuo CO VID19 ga
li ma ir pri va čiuo se PSPC, t.y. šei
mos kli ni ko se. Svei ka tos ap sau
gos mi nist ro įsa ky mu, nuo sau sio 
17 d. jos taip pat pri va lo vak ci
nuo ti gy ven to jus nuo CO VID19.  
Kau ne esan čių to kių įstai gų są
ra šą ga li ma ras ti in ter ne te ad re
su svar bu.kau nas.lt/vakcinacija.  
Ten pa tei kia ma ir in for ma ci ja, 
ku rių svei ka tos prie žiū ros įstai
gų dar buo to jai pa skie py ti prie 
šių įstai gų pri si ra šiu sių gy ven
to jų at vyks ta į na mus.

Tiek vak ci nuo tis KMP, tiek 
di des nė se pri va čio se svei ka tos 
prie žiū ros įstai go se ga li ma re
gist ruo tis per bend rą re gist ra ci
jos sis te mą ko ro nas top.lt ir Karš
tą ją li ni ją 1808. Re gist ruo jan tis 
ga li ma pa si rink ti tiek konk re čią 
vak ci ną, tiek tin ka mą lai ką.

Penk ta die niais, šeš ta die niais – 
„Ak ro po ly je“
Vis dėl to ga li my bė pa si skie py
ti be išanks ti nės re gist ra ci jos 
Kau ne iš lie ka. Nuo sau sio 21 d. 
vak ci nuo tis bus ga li ma pre ky
bos cent re „Ak ro po lis“. Tą die
ną čia, ne to li Griun val do įei gos, 
įsi kurs vak ci na vi mo punk tas. Čia 
dirb sian čios dvi KMP slau gy to
jos skie pys „Co mir na ty“ („Pfi
zerBioN Tech“) vak ci na, bus ga
li ma pa si skie py ti tiek pir mą ja ar 
ant rą ja, tiek tre čią ja vak ci nos do
zė mis. „Va sa rą la bai pa si tei si no 
skie po bu sai – pa ste bė jo me, kad 
di džiau sias srau tas žmo nių juo se 
skie py da vo si prie di džių jų pre
ky bos cent rų. Iš siaiš ki no me, ka
da „Ak ro po ly je“ bū na dau giau
sia žmo nių. Skie pi ji mo punk tas 
veiks bū tent tuo me tu: penk ta
die niais ir šeš ta die niais“, – sa
kė P.Ki bi ša.

Pa sak jo, kol kas sun ku pro
gno zuo ti, kiek kau nie čių ir mies
to sve čių su si vi lios ga li my be pa
si skie py ti „Ak ro po ly je“. „Aiš ku 
vie na – žmo nių, ku rie spon ta niš
kai ap si spren džia skie py tis, yra 
ne ma žai. Į Le do are ną iš anks to 
neuž si re gist ra vę at vyk da vo apie 
ket vir ta da lis be si skie pi jan čių as
me nų – apie 500 per die ną“, – 
skai čia vo KMP va do vas.

Jis už si mi nė, kad atei ty je, at
sižvelgiant į čia be si skie py sian
čių žmo nių skaičių, skie pi ji mo 
punk to „Ak ro po ly je“ dar bo va
lan dos ga li keis tis.

Lie tu vo je spar čiai plin tant  
CO VID19 omik ron at mai nai, 
me di kai ra gi na nea ti dė lio ti ir 
skie py tis tre čią ja vak ci nos do ze, 
su skub ti skie py tis ir iki šiol ne si
vak ci na vu sius as me nis.

„Di džio ji dau gu ma da bar be
si skie pi jan čių žmo nių atei na su
stip ri nan čio sios do zės. Tų, ku rie 
ir anks čiau ne ven gė skie py tis, 
no ras tai da ry ti per pus me tį ne
pa si kei tė. Jie tvar kin gai re gist
ra vo si ir ėjo pir mo sios ar dvie jų 
pir mų jų do zių, da bar atei na su
stip ri nan čio sios. Ta čiau mes la
bai lau kia me ir atei nan čių skie
py tis pir mą ja ar ant rą ja vak ci nos 
do ze“, – sa kė P.Ki bi ša.

Ma no me, kad jau ga
li me de cent ra li zuo ti 
vak ci na vi mo pro ce
są ir per duo ti jį KMP 
pa da li niams bei pri
va čioms įstai goms.

Eg lė And riuš kie nė:

Vie ta: �� nuo�sau�sio�21�d.�penk�ta�die�niais�ir�šeš�ta�die�niais�Kau�no�„Ak�ro
po�ly�je“,�prie�Griun�val�do�įei�gos,�nuo�CO�VID19�bus�ga�li�ma�pa�si�skie
py�ti�be�išanks�ti�nės�re�gist�ra�ci�jos.

Vak ci na vi mas Le do rū muo se bai gia si – 
tę sia si po lik li ni ko je, pra si de da „Ak ro po ly je“
Su ma žė jus be si skie pi jan čių gy ven to jų srau tui, už da ro mas 
vak ci na vi mo cent ras Kau no le do rū muo se. Kau nie čiai kvie
čia mi skie py tis Kau no mies to po lik li ni kos (KMP) pa da li niuo
se ir pri va čio se šei mos kli ni ko se, sa vait ga liais – pre ky bos cent
re „Ak ro po lis“.

Nu ma ty tos ke lios vie tos
Per vak ci na ci jos pi ką Kau no le
do rū muo se bū da vo pa skie pi ja
ma iki 5 tūkst. as me nų per die
ną. Ta čiau pa ta ruo ju me tu čia 
at vyk da vo per pus ma žiau žmo
nių. Skai čiuo ja ma, kad KMP pa
da li niuo se per die ną pa si skie pys 
apie 1,5 tūkst. gy ven to jų. Ki ti, 
ma no ma, rink sis pri va čias šei
mos kli ni kas.

Kau no mies to sa vi val dy bės ad
mi nist ra ci jos di rek to riaus pa va
duo to jos Eg lės And riuš kie nės 
tei gi mu, da bar, kai be si vak ci nuo
jan čių jų skai čius taip su ma žė jo, 
atė jo me tas Kau no le do rū mus 
už leis ti čiuo žė jams. „Pir mi nis 
pla nas bu vo vak ci na vi mo cent rą 
Le do rū muo se už da ry ti anks čiau. 
Ta čiau, ka dan gi bu vo gy ven to jų 

suak ty vė ji mas vak ci nuo tis su
stip ri nan čią ja do ze ir vak ci nuo
ti vai kus, lai ką pra tę sė me. Da bar 
be si vak ci nuo jan čių jų skai čius vėl 
su ma žė jo. Įver ti nę pa jė gu mus vi
suo se KMP pa da li niuo se ir pri
va čio se pir mi nės svei ka tos prie
žiū ros įstai go se, ma no me, kad jau 
ga li me de cent ra li zuo ti vak ci na
vi mo pro ce są ir per duo ti jį KMP 
pa da li niams bei pri va čioms įstai
goms“, – sa kė E.And riuš kie nė.

Pa sak jos, jei po ku rio lai ko, pa
vyz džiui, kai taps pri va lo ma ket
vir to ji vak ci nos do zė, ir vėl smar
kiai pa dau gės be si vak ci nuo jan čių 
žmo nių, sa vi val dy bė yra nu ma
čiu si ke le tą vie tų, ku rio se bū
tų ga li ma vak ci nuo ti gy ven to jus 
taip pat ma siš kai, kaip Le do rū
muo se.

Kur ko kia vak ci na skie pi ja ma  
Kau no mies to po lik li ni ko je

Už da rius vak ci na vi mo cent rą 
Kau no le do rū muo se, re vak ci
na ci ja (skie pi ji mas ant rą ja do ze)  
„Co mir na ty“ („Pfi zerBioN Tech“) 
vak ci na per ke lia ma į KMP Ši lai
nių pa da li nį (Bal tų pr. 7, Kau nas), 
„Spi ke vax“ („Mo der na“) vak ci
na – į Kal nie čių pa da li nį (Sa va no
rių pr. 369, Kau nas).

Sie kiant op ti ma liai pa nau do ti tu
ri mas vak ci nas KMP pa da li niuo
se, nuo sau sio 24 d. skir tin go mis 
vak ci no mis bus skie pi ja ma šiuo
se KMP pa da li niuo se:

„Co mir na ty“ �  („Pfi zerBioN Tech“) 
vak ci na suau gu sie ji – vi suo se KMP 
pa da li niuo se.

„Co mir na ty“ �  („Pfi zerBioN Tech“) 
vak ci na vai kai – Ši lai nių, Dai na vos 
ir Kal nie čių pa da li niuo se.

„Spi ke vax“ („Mo der na“) �  vak ci
na suau gu sie ji – Ši lai nių ir Kal nie
čių pa da li niuo se.

„Jans sen“ �  vak ci na suau gu
sie ji – Cent ro pa da li ny je. Svei ka
tos ap sau gos mi nis te ri jos nu ro
dy mu, „Jans sen“ vak ci na ga li bū ti 
nau do ja ma tik kaip su stip ri nan

čio ji vak ci na po pir mo sios „Jans
sen“ vak ci nos do zės.

Kau no mies to po lik li ni kos pa da
li niuo se nuo sau sio 24 d. vak ci na
ci ja vyks tik pa gal išanks ti nę re
gist ra ci ją. Vak ci nuo tis ga li ma re
gist ruo tis in ter ne tu: www.ko ro na-
s top.lt ar ba Karš tą ja li ni ja 1808.

Sau sio 21 d. vak ci na ci jos punk tas 
ati da ro mas pre ky bos ir pra mo gų 
cent re „Ak ro po lis“ (prie Griun val
do įei gos). Čia be išanks ti nės re
gist ra ci jos bus ga li ma pa si skie py
ti „Co mir na ty“ („Pfi zerBioN Tech“) 
vak ci na. At vyks tant skie py tis rei
kia tu rė ti as mens ta pa ty bę pa tvir
ti nan tį do ku men tą.

Pa sis kie py ti nuo CO VID -19 
pre ky bos ir pra mo gų cent re  
„Ak ro po lis“ ga li ma:

penk ta die niais   �
nuo 14 iki 19 val.,

šeš ta die niais   �
nuo 12 iki 18 val.

Gy ven to jai kvie čia mi iš si rink ti 
sau pa to giau sią vak ci na ci jos vie
tą ir pa si skie py ti.


