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DĖL ATSKIRŲ VISUOMENĖS GRUPIŲ SKIEPIJIMO COVID-19 VAKCINA
PRIORITETO TVARKA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija gavo organizacijų ir institucijų
siūlymus dėl atskirų visuomenės grupių skiepijimo COVID-19 vakcina prioriteto tvarka.
Esame dėkingi už pateiktus siūlymus ir norime informuoti, kad visi siūlymai yra
perduodami svarstyti Nepriklausomų ekspertų patariamajai tarybai (toliau – patariamoji
taryba), sudarytai Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. gruodžio 18 d.
potvarkiu Nr. 183 „Dėl darbo grupės sudarymo“. 2021 m. sausio 13 d. posėdžiavusi
patariamoji taryba, atsižvelgdama į ribotus gaunamus vakcinos kiekius, rekomendavo
vakcinaciją vykdyti pradedant nuo asmenų, patiriančių didžiausią mirties nuo COVID-19
riziką. Kitos asmenų grupės į vakcinavimo prioritetų sąrašus bus įtraukiamos priklausomai
nuo gautų vakcinų kiekio. (daugiau informacijos apie patariamosios tarybos veiklą ir
siūlymus, vakcinavimą, o taip pat kitą aktualią informaciją COVID-19 tema galima rasti
https://koronastop.lrv.lt/lt/naujienos). Tuo pačiu primename, kad, remiantis Lietuvos
statistikos departamento duomenimis, sausio 19 dieną buvo paskiepyti 47498 žmonės, t. y. 1,7
proc. visų Lietuvos gyventojų.
Atsižvelgiant į tai, kad skiepijimo COVID-19 vakcina tvarka yra patvirtinta Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-3006 „Dėl
skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcija)
vakcina prioritetinių gyventojų grupių nustatymo“, prašytume Sveikatos apsaugos ministeriją
išnagrinėti pateiktus siūlymus ir, įvertinus patariamosios tarybos nuomonę bei numatomus
vakcinų pristatymo terminus, informuoti pareiškėjus apie tolesnius veiksmus, susijusius su
vakcinavimo tvarka (kopiją siųsti ir Vyriausybės kanceliarijai).
PRIDEDAMA. 15 raštų (pirmajam adresatui).

Vyriausybės kanclerė

Nijolė Putrienė, tel. 8 706 63985, el. p. nijole.putriene@lrv.lt

Giedrė Balčytytė
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DĖL CŠT ĮMONIŲ OPERATYVINIO PERSONALO SKIEPIJIMO NUO COVID-19
PRIORITETO TVARKA

Centralizuotas šilumos tiekimas (toliau - CŠT) yra labai svarbi viešoji paslauga, kurios
tiekėjai aprūpina Lietuvos miestų ir miestelių gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų absoliučią
daugumą šilumine energija bei karštu vandeniu. Šilumos tiekimą organizuoja savivaldybės, o šią
veiklą reglamentuoja ir prižiūri valstybės įstaigos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos
ūkio įstatymu, šilumos tiekimas privalo būti patikimas, nepertraukiamas, vartotojų šilumos poreikiai
užtikrinami mažiausiomis sąnaudomis. CŠT sektoriaus katilinėse ir kogeneracinėse elektrinėse
darbas yra labai specifinis, nepertraukiamas, čia dirba žmonės turintys specialų pasiruošimą ir
būtinus tokiam darbui kvalifikacijos pažymėjimus.
Plintant COVID-19 užkratui vis daugiau darbuotojų suserga ir šilumos tiekimo įmonėse.
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos nariai – CŠT įmonės susiduria su specifinių pareigybių
darbuotojų nedarbingumo problema dėl užsikrėtimų COVID-19 ir privalomos izoliacijos. Darbo
rinkoje nėra reikalingos kvalifikacijos specialistų, galinčių valdyti ir aptarnauti potencialiai
pavojingus įrenginius, tokius kaip vandens šildymo ir garo katilai, turbinos, generatoriai ir pan.,
todėl kyla reali grėsmė sutrikti šilumos tiekimo procesui žiemos periodu ir atsirasti kitoms
neigiamoms pasekmėms. Dėl to ypač sunerimę mažų miestų šilumos tiekėjai, kur susirgus katilų
operatoriams ypatingai sudėtinga rasti pakaitinį personalą.
Atsižvelgiant į šias aplinkybes, prašome įvertinti šilumos tiekimo patikimumo svarbą ir
sudarant vakcina nuo COVID-19 skiepijimo organizavimo tvarką, prioritetą suteikti ir CŠT įmonių
operatyviniam personalui: elektrinių ir katilinių operatoriai, dispečeriai ir kiti sunkiai pakeičiami
darbuotojai. Tai keli šimtai žmonių, kurių netekimas gali stipriai pakenkti šilumos tiekimo
stabilumui ir sukelti kitas neigiamas pasekmes.
Esant poreikiui, esame pasiruošę visokeriopai bendradarbiauti.

LŠTA prezidentas

R. Gurklienė, tel. (85) 2667097, el. p.: ramune@lsta.lt

dr. Valdas Lukoševičius
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DĖL KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS PERSONALO SKIEPIJIMO COVID-19
VAKCINA PRIORITETO TVARKA
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija kartu su Lietuvos kariuomene,
siekdamos apsaugoti krašto apsaugos sistemoje (toliau – KAS) tarnaujantį ir dirbantį medicinos
personalą, karius, valstybės tarnautojus, darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, ir žvalgybos
pareigūnus (toliau – kariai ir kiti tarnautojai) nuo plintančios COVID-19 infekcijos, pasirengusios
juos skiepyti COVID-19 vakcina. Imunoprofilaktiką COVID-19 vakcina, kaip ir kitas sveikatos
priežiūros paslaugas, organizuos ir atliks Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo
medicinos tarnyba (toliau – KMT) (vakcinavimą koordinuosiantis asmuo – KMT vadas plk. ltn.
Raimundas Blavieščiūnas, tel. 870 675 500, el. p. raimundas.blaviesciunas@mil.lt).
Atsižvelgdami į karių ir kitų tarnautojų vykdomų užduočių svarbą krašto apsaugai ir
nacionaliniam saugumui, taip pat į tai, kad kariai ir kiti tarnautojai, tarnaudami uždaruose
kolektyvuose, turi didesnę užsikrėtimo COVID-19 virusu riziką, siūlytume karo medicinos
personalą, karius ir kitus tarnautojus įtraukti į skiepijamų COVID-19 vakcina asmenų prioritetinį
sąrašą. Iš viso reikėtų paskiepyti 530 KAS dirbančių (tarnaujančių) medicinos specialistų ir 17 489
karius ir kitus tarnautojus.
Maloniai prašome Nepriklausomų ekspertų patariamosios tarybos, sudarytos Lietuvos
Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. gruodžio 18 d. potvarkiu Nr. 183 „Dėl darbo grupės
sudarymo“, įvertinti galimybę įtraukti KAS medicinos personalą, tiesiogiai dirbantį su sergančiais
COVID-19 liga kariais, ypač su atliekančiais nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, taip pat
Lietuvoje dislokuotais NATO valstybių ginkluotųjų pajėgų kariais, į prioritetinę medikų,
skiepijamų COVID-19 vakcina, grupę, o KAS karius ir kitus tarnautojus – į prioritetinę
visuomenės grupę skiepyti COVID-19 vakcina.
Atkreiptinas dėmesys, kad per ateinančių metų pirmuosius aštuonis mėnesius į nuolatinę
privalomąją pradinę karo tarnybą planuojama pašaukti 1750 jaunuolių, kurie tarnaus uždaruose
kolektyvuose, pasižyminčiuose kur kas didesne užkrečiamųjų ligų plitimo rizika. Atsižvelgiant į
tai, šiuos karius tikslinga skiepyti COVID-19 vakcina jau pirmomis jų tarnybos dienomis.
Krašto apsaugos ministras

Jūratė Čaplikienė, tel. (8 5) 263 5905, el. p. jurate.caplikiene@mil.lt

Arvydas Anušauskas

LRV Kanclerei G. Balčytytei
2020-01-05 Nr. 21-1
LR Sveikatos apsaugos ministerijos Kanclerei J. Grebenkovienei
Nepriklausomų ekspertų patariamąjai tarybai pasiūlymams dėl
COVID-19 ligos prie LRV

DĖL ŽMONIŲ SU SUNKIA NEGALIA VAKCINAVIVO PRIORITETO
Lietuvos paraplegikų asociacija, kuri jungia neįgalius žmones, judančius vežimėlio pagalba, nuo 1995
metų veikia neįgaliųjų resocializacijos srityje. Rūpindamiesi neįgaliais žmonėmis, turinčiais sunkiausią
negalią, siūlome svarstyti galimybę juos skiepyti prioriteto tvarka, kadangi dauguma iš jų kartu serga ir
kitomis lėtinėmis ligomis, dalis iš jų gyvena globos ar slaugos įstaigose, kai kurie dėl negalios net negali
dėvėti apsauginių veido kaukių.
Pagal 2019 m. duomenys šie asmenys sudaro labai nedidelę neįgalių asmenų grupę: darbingo amžiaus
amenų, kuriems nustatytas 0-25 proc. darbingumas yra 21603 asmenys; pensinio amžiaus asmenų su sunkia
negalia yra 11691 asmuo, iš viso būtų apie 33 tūkst. asmenų. Iš viso Lietuvoje yra apie 236 tūkst. negalią
turinčių asmenų.
P r a š o m e atsižvelgti į išdėstytą informaciją ir neįgalius asmenys, turinčius sunkią negalią įtraukti
į prioritetinę grupę, kuri galėtų būti skiepijama po globos ir slaugos įstaigų gyventojų ir personalo skiepijimo
arba būtų prioritete kartu su +80 grupės asmenimis.

Pagarbiai
Prezidentas

Juozas Bernatavičius
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LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei
LR Sveikatos apsaugos Ministrui Arūnui Dulkiui
Nepriklausomų ekspertų patariamajai tarybai
DĖL SKIEPIJIMO VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS ĮSIGYJAMA COVID-19 LIGOS
(KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VAKCINA PRIORITETINIŲ GYVENTOJŲ GRUPIŲ
PAPILDYMO
Remiantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2021 m. sausio 5 d.
įsakymu Nr. V-8 „Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) vakcina prioritetinių gyventojų grupių nustatymo“ kaip viena iš
prioritetinių grupių įsakymo 1.2 punkte numatyti socialinės globos įstaigų gyventojai ir
darbuotojai, socialines paslaugas asmens namuose teikiantys darbuotojai. Kitose įsakymo dalyse
kitų socialinių paslaugų teikėjai neminimi.
Norime atkreipti dėmesį, jog socialinės globos įstaigos neapima visų apgyvendinimo
paslaugą teikiančių įstaigų, kurių dalis pagal Socialinių paslaugų katalogą priskiriama socialinės
priežiūros paslaugų grupei. Tokiu būdu nakvynės namuose dirbantieji ir gyvenantys nepatenka
tarp prioritetinių grupių, tačiau jų patiriama rizika yra itin didelė. Nakvynės namuose
kambariuose gyvena po 4-10 asmenų viename kambaryje priklausomai nuo įstaigos. Paprastai
aukštuose dalinasi bendrais sanitariniais mazgais, virtuve. Didelė dalis žmonių yra dirbantys, tad
iš šių namų išeina į skirtingas darbovietes ir po darbo dienos susirenka į namus, kuriuose
dalinasi bendromis patalpomis su dideliu skaičiumi žmonių. Tai sudaro ypač palankias sąlygas
viruso plitimui tiek įstaigos viduje, tiek visuomenėje, o atsiradus židiniui tokio pobūdžio
įstaigoje, jį būtų itin sudėtinga sukontroliuoti.
Suprasdami, jog šiuo metu visuomenėje situacija yra įtempta ir vakcinavimo ištekliai yra
riboti, prašome į 1.2 punktą įtraukti nakvynės namų darbuotojus ir gyventojus bei kitų socialinės
priežiūros įstaigų, teikiančių apgyvendinimo paslaugas, darbuotojus.

Generalinė sekretorė

Papilio g. 5
LT-44275 Kaunas
LIETUVA

Kodas: 192066334

Deimantė Bukeikaitė

Tel.: +370 (37) 20 54 27
El. p. caritas@lcn.lt
www.caritas.lt

A.s. LT407300010099679931
AB bankas „Swedbank“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai
LRVkanceliarija@lrv.lt

DĖL PRIORITETINIO DARBUOTOJŲ VAKCINAVIMO

„Vilniaus vandenys“ yra didžiausia Lietuvoje vandentvarkos bendrovė, tiekianti geriamąjį vandenį ir tvarkanti
nuotekas daugiau kaip 500 tūkstančių gyventojų Vilniaus miesto, taip pat Vilniaus, Švenčionių ir Šalčininkų rajonų
savivaldybių teritorijose.
Bendrovė teikia strategiškai svarbias viešąsias paslaugas ir užtikrina jų nenutrūkstamą teikimą tam
pasitelkdama didelio masto infrastruktūrą, kuri yra nuolat prižiūrima bendrovės specialistų.
„Vilniaus vandenys“ eksploatuoja 34 vandenvietes, 297 gręžinius, 153 vandentiekio siurblines, 21 vandens
gerinimo (ruošimo) įrenginį, 500 vandens ėmimo kolonėles, 4922 gaisrinius hidrantus ir 1720 km vandentiekio vamzdynų.
Nuotekoms surinkti ir transportuoti iki nuotekų valyklų „Vilniaus vandenys“ naudoja 195 nuotekų siurblines ir 1380 km
nuotekų tinklų, iš jų – apie 189 km slėginių linijų. Bendrovė eksploatuoja 8 nuotekų valyklas: Vilniaus miesto, Švenčionių,
Švenčionėlių, Pabradės, Nemenčines, Gėlos, Šalčininkų, Eišiškių. Įmonė taip pat priima ir tvarko nuotekas, kurias surenka
nuotekų transportavimo įmonės. Sklandžią ir nepertraukiamą bendrovės veiklą užtikrina 705 darbuotojai.
„Vilniaus vandenys“ privalo užtikrinti nenutrūkstamą saugaus bei kokybės reikalavimus atitinkančio
geriamojo vandens tiekimą gyventojams ir įmonėms. Atsižvelgiant į darbartinę pandemijos COVID-19 situaciją būtina skirti
ypatingą dėmesį Bendrovės darbuotojų (vykdančių vandens gavybos, ruošimo, tiekimo, nuotekų surinkimo ir tvarkymo
procesų kontrolę bei operatyvų ir patikimą avarijų bei gedimų infrastruktūroje šalinimą) sveikatai ir galimų susirgimų
prevencijai.
Pažymėtina, jog bent menkiausias geriamojo vandens tiekimo sutrikimas keltų grėsmę gyventojų higieninių
sąlygų užtikrinimui ir ypač sveikatos priežiūros įstaigų funkcijų vykdymui. Siekiant apsaugoti visuomenę nuo galimo
pavojaus prašome Jūsų įvertinti galimybę dėl Bendrovės darbuotojų dalies, užtikrinančios būtinųjų gamybinių procesų
funkcijas, prioritetinio vakcinavimo (minimalus poreikis 200 darbuotojų).
Esame pasirengę bendradarbiauti.

Generalinis direktorius

Marius Švaikauskas

UAB „Vilniaus vandenys“
Spaudos g. 8-1
01517 Vilnius

Tel. 1889
info@vv.lt
www.vv.lt

Įmonės kodas 120545849
PVM kodas LT205458414
Registrų centras Registro tvarkytojas

Arūnas Kuzma, tel. +370 68606774, el. p. arunas.kuzma@vv.lt

PAGALBOS ONKOLOGINIAMS LIGONIAMS ASOCIACIJA
Juridinio asmens kodas 302704554, Kalvarijų g. 235, 08311 Vilnius
Telefonas +370 630 60636, el. paštas: info@pola.lt
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LR Sveikatos apsaugos ministerijai
Vilniaus g. 16, LT-01402 Vilnius
ministerija@sam.lt
LR Vyriausybės kanceliarija
Gedimino pr. 11, Vilnius 01103
LRVkanceliarija@lrv.lt
LR Seimo laikinoji grupė „Dėl sveikatos paslaugų
suteikimo ir prieinamumo COVID-19 pandemijos sąlygomis”
Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius
mindaugas.puidokas@lrs.lt
LR Seimo Sveikatos reikalų komitetas
Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius
sveikrkt@lrs.lt
Nacionalinis vėžio institutas
Santariškių g. 1, Vilnius 08406
sonata.jarmalaite@nvi.lt
DĖL ONKOLOGINE LIGA SERGANČIŲ ASMENŲ ĮTRAUKIMO Į COVID-19 VAKCINA SKIEPIJAMŲ
GYVENTOJŲ PRIORITETINES GRUPES
Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija (toliau – POLA) šiuo raštu kreipiasi dėl 2021 m. sausio 5 d. Lietuvos
Respublikos Sveikatos apsaugos ministro priimto įsakymo Nr. V-8 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-3006 „Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19
ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina prioritetinės gyventojų grupės patvirtinimo“ pakeitimo” (toliau – Nutarimas).
Šio Nutarimo pagrindu buvo nustatytos COVID-19 vakcina skiepijamų gyventojų prioritetinės grupės. Susipažinusi
su priimtu Nutarimu, POLA prašo peržiūrėti COVID-19 vakcina skiepijamų gyventojų prioritetines grupes,
užtikrinant, kad asmenys, kuriems mirties tikimybė ir ligos našta yra didžiausia, būtų skiepijami aukščiausio
prioriteto tvarka.
Kaip pastebi Nacionalinis vėžio tyrimo institutas (NVI)1, vėžiu sergantiems pacientams yra 5-6 kartus didesnis COVID19 ligos komplikacijų ir mirčių nuo COVID-19 dažnis nei įprastos populiacijos imčiai. Europos ir Amerikos tyrėjų atlikti
didelių imčių tyrimai parodė, kad, sergant onkologine liga, sunki COVID-19 ligos eiga pasireiškia maždaug ketvirtadaliui
pacientų. Išskirtinai sunkiai COVID-19 pasireiškia plaučių vėžiu sergantiems pacientams: trečdaliui susirgusių infekcija
baigiasi mirtimi. Tuo tarpu įprastas populiacinis sunkios eigos COVID-19 ligos dažnis yra apie 5 proc. nuo visų
infekuotų atvejų.
Europos medicininės onkologijos draugija (ESMO2) kviečia ES šalių narių Vyriausybes vadovautis PSO principu,
apibrėžiančiu būtinybę visų pirma apsaugoti tuos, kuriems mirties tikimybė ir ligos našta yra didžiausia, akcentuoja
būtinybę skiepyti visus onkologinius pacientus ir tik tuomet, jei vakcinos nepakaktų visiems, aukštesnio prioriteto tvarka
skiepyti remisijos nepasiekusius arba priešvėžinį gydymą gaunančius onkologinius pacientus.
1
2

https://www.nvi.lt/news/483/72/Vezys-ir-COVID-19-vakcina-atmintine-onkologiniams-pacientams/
European Society for Medical Oncology

Tuo tarpu šiuo metu Nutarimo 1.1.4 punkte prie didžiausios rizikos pacientų yra priskiriami tik onkohematologinėmis
ligomis sergantys pacientai, kuriems tęsiamas ar baigtas chemoterapinis, imunoterapinis ar taikinių onkohematologinės
ligos gydymas, kai po gydymo pabaigos praėjo ne daugiau kaip 24 mėn, o Nutarimo 1.9.1. punkte minimi tik tie
onkologiniai pacientai, kurie gauna imunosupresinį, imunomoduliuojantį ir (ar) aktyvų onkologinės ligos gydymą.
Suprantame pandemijos keliamus iššūkius ir ribotą vakcinų kiekį, taip pat poreikį gyventojus suskirstyti į
prioritetines grupes, tačiau manome, kad aktyviai besigydantys arba neseniai gydymą baigę onkologiniai
pacientai turėtų būti įtraukiami į didžiausios rizikos pacientų grupę, o kiti onkologine liga sergantys asmenys
būtų skiepijami anksčiau nei Nutarimo 1.7. p. nurodyti 65 m. amžiaus ir vyresni asmenys.
Atkreipiame dėmesį, kad daugelis šalių onkologinių pacientų skiepijimui yra suteikusios prioritetą. JAV pirmiausiai
skiepijami medicinos darbuotojai (1a prioritetas), onkologinėmis ligomis sergantys pacientai ir visi vyresni nei 65 metai
(1b prioritetas), Australijoje medikai, vyresnio amžiaus gyventojai bei sergantieji sunkiomis lėtinėmis ligomis, įskaitant
vėžį, priskirti 1 prioritetui. Jungtinėje Karalystėje ir Prancūzijoje prioritetas 1 skirtas vyresnio amžiaus gyventojams, o
sergantieji onkologinėmis ligomis skiepijami 2 prioritetu. Belgija, Liuksemburgas, Švedija pirmiausia skiepija visus
sergančius onkologinėmis ligomis ir medikus, o Vokietija skiepų prioriteto grupę aprašo taip: „asmenys ar asmenų
grupės, kurių amžius ar sveikatos būklė didina rimtų ar mirtinų ligų progresavimo riziką“- t. y. tie, kurių nepaskiepijus
gresia rimtas sveikatos būklės pablogėjimas ar mirtis.
Papildomai norime atkreipti dėmesį, kad onkologiniai pacientai COVID-19 kontekste jau yra priskiriami prie rizikos
grupės asmenų. 2020 m. kovo 23 d. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-483 buvo
patvirtintas Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas
nedarbingumo pažymėjimas, sąrašas (toliau – Sąrašas). Šiame Sąraše buvo išskirtos sunkios lėtinės ligos, kuriomis
sergantys pacientai yra priskiriami rizikos grupei ir kuriems ekstremalios situacijos arba karantino metu gali būti
išduodamas nedarbingumo pažymėjimas. Į Sąrašą, taip pat yra įtraukti ir pacientai, kuriems diagnozuoti piktybiniai
navikai (jei liga diagnozuota ar buvo paūmėjimas ir jei po taikyto gydymo pabaigos nepraėjo 2 metai), taip pat pacientai
po autologinės kaulų čiulpų ir organų transplantacijos ir kt. Remiantis šiuo jau patvirtintu Sąrašu matyti, kad onkologiniai
pacientai jau yra laikomi į rizikos grupę papuolančiais asmenimis.
Atsižvelgdami į ESMO bei PSO rekomendacijas, taip pat užsienio šalių taikomą gerąją praktiką, įvertinus tai,
kad visos onkologinės ligos, neskaidant jų pagal susirgimo tipą yra rizikingos, prašome peržiūrėti Nutarimo
nuostatas, užtikrinant onkologinių pacientų skiepijimą prioritetine tvarka. Manome, kad formuojant tikslias
Nutarimo formuluotes turi būti atsižvelgiama į onkologijos srities ekspertų rekomendacijas3, todėl šiuo
klausimu palaikysime Nacionalinio vėžio instituto poziciją ir siūlymus.
Tikimės Jūsų įsiklausymo sprendžiant šį onkologinių pacientų bendruomenei ypač svarbų klausimą. POLA atstovai
yra pasiruošę rašte minimas problematikas aptarti detaliau, todėl kilus papildomų klausimų kviečiame kreiptis į POLA
direktorę Neringą Čiakienę (mob.tel +370 630 60636; el. paštas neringa@pola.lt).
***
Primename, kad POLA yra skėtinė nevyriausybinė organizacija, šiuo metu vienijanti 30 onkologinėje srityje veikiančių
nevyriausybinių organizacijų ir turinti daugiau nei 17500 bendruomenės narių. POLA yra skaidri ir nepriklausoma,
onkologinių pacientų interesus atstovaujanti organizacija, kurios misija – dėti visas įmanomas pastangas siekiant pagerinti
onkologinių pacientų ir jų artimųjų gyvenimo kokybę.
PRIDEDAMA: ESMO prašymas dėl onkologinių pacientų vakcinavimo prioriteto tvarka.
Pagarbiai
Neringa Čiakienė
POLA direktorė _____________________
Šiuo klausimu 2021 m. sausio 8 d. popiet kaip tik vyks ESMO Public Policy Webinar on COVID-19 Vaccinations and Patients
with Cancer
3
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Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui
Arūnui Dulkiui
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
kanclerei Jurgitai Grebenkovienei
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
viceministrei Živilei Simonaitytei

DĖL AMBULATORINĖSE DIALIZĖS ĮSTAIGOSE DIALIZUOJAMŲ PACIENTŲ
COVID- 19 VAKCINOS PRIEINAMUMO
LR Seimo Neįgaliųjų teisių komisijos posėdyje, vykusiame 2021 m. sausio 4 d., Lietuvos
asociacija „Gyvastis“ kėlė klausimą dėl didžiausios rizikos dializuojamų ir transplantuotų pacientų
skiepijimo COVID-19 vakcina eigos. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kanclerė
Jurgita Grebenkovienė paminėjo, kad tokie asmenys, kurių yra apie 5000, turėtų būti skiepijami
aukšto prioriteto tvarka didžiosiose ligoninėse, o ar tai bus daroma įstaigose, kuriose jiems
atliekamos dializės procedūros, turėtų nuspręsti pačios ligoninės.
Tačiau Lietuvos asociaciją „Gyvastis“ pasiekė informacija, kad kai kurios skiepijimą
organizuojančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos neskiria COVID-19 vakcinos dializuojamiems
pacientams, kuriems dializės procedūros atliekamos ambulatorinėse dializės įstaigose.
Norime atkreipti dėmesį, kad apie 70 % pacientų dializuojami ambulatorinėse dializės
įstaigose.
Dėl detalesnės informacijos Privačių dializės įstaigų asociacija kreipėsi į vakciną
koordinuojančios įstaigos ir savivaldybių paskirtus vakcinos administratorius. Vakciną
koordinuojančios įstaigos žodžiu atsakė, kad paskiepijo tik ligoninėse gydomus dializuojamus
ambulatorinius pacientus, o ambulatorinėse dializės klinikose dializuojamiems pacientams vakcinos
nenumatytos iš jų įstaigų gautų vakcinų. Buvo patarta kreiptis į SAM atsakingą darbuotoją Luką
Galkų, kuris nurodė, kad turi kreiptis į paslaugų teikimą organizuojančią ASPĮ t.y. COVID-19
koordinuojančių įstaigų vadovus.
Lietuvos asociacija „Gyvastis“ kartu su Privačių dializės įstaigų asociacija 2021 m. sausio
7 d. raštu kreipėsi į vakciną koordinuojančias ASPĮ (LSMU KK, KUL, RŠL, RPL).
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Tikimės jūsų pagalbos užtikrinant, kad visi dializuojami pacientai – tiek gydomi stacionare,
tiek tie, kuriems dializės procedūros atliekamos ambulatorinėse dializės įstaigose – gautų COVID-19
vakciną.

Nuoširdžiai dėkojame

Prezidentė Aušra Degutytė

Lietuvos asociacija „Gyvastis“ - vienintelė organizacija Lietuvoje, vienijanti organų
transplantacijos laukiančius ir su persodintais donoro organais gyvenančius žmones. „Gyvastis“
skleidžia organų donorystės idėją, teikia pagalbą sergantiesiems ir jų artimiesiems, bendradarbiauja
su medikais. Įkurta dar 1993 m., „Gyvastis“ turi padalinius Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose,
Marijampolėje, Alytuje, Vilkaviškyje.

LR Vyriausybei
LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijai
2021-01-11 Vilnius
Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija
LIETUVOS VIEŠBUČIŲ IR RESTORANŲ ASOCIACIJOS SIŪLYMAI DĖL VIEŠBUČIŲ IR
RESTORANŲ SEKTORIUJE DIRBANČIŲ DARBUOTOJŲ VAKCINAVIMO
Pradėjus skiepyti priešakinėse kovos su COVID- 19 virusu dirbančius medikus ir visuomenei
nekantriai laukiant žinių dėl tolimesnio masinės gyventojų vakcinacijos plano , t.y. kokioms
profesijoms ir darbo vietoms būtų teikiami prioritetai, prašome apsvarstyti svetingumo sektoriuje viešbučiuose, viešojo maitinimo įstaigose dirbančių asmenų įtraukimą į prioritetinių ekonominės
veiklos sektorių arba darbo vietų sąrašą, kurios galėtų būti skiepijamos pirmine tvarka.
Šiuo metu Lietuvos turizmo sektoriuje dirba apie 42 000 darbuotojų. Dalis darbo vietų aktyvios ir
karantino sąlygomis. Viešbučiai gali vykdyti veiklą ir jų darbuotojai kontaktuoja su svečiais. Taip pat
ir įstaigose, teikiančiose maitinimo paslaugas, darbuotojai dirba nuolat kontaktuodami tarpusavyje ir
su svečiais. Karantino sąlygoms švelnėjant ir restoranams pradėjus savo veiklą, svečių ir
aptarnaujančio personalo kontaktų rizika išaugs.
Tuo remiantis prašome apsvarstyti viešbučių ir viešojo maitinimo sektoriaus darbuotojų vakcinaciją
įtraukti į prioritetinių profesijų sąrašą.

Pagarbiai,
Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė

Evalda Šiškauskienė

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

2021-01-13 Nr. 21-004IR

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai
DĖL PRIORITETINIŲ GRUPIŲ SKIEPIJIMO NUO COVID-19
Lietuvos verslo konfederacija (toliau – LVK) – didžiausia paslaugų, prekybos ir aukšųjų technologijų
įmones vienijanti verslo organizacija, yra sunteresuota sėkmingu ir operatyviu vakcinacijos nuo COVID-19
procesu, kadangi tik įgyvendinta visuotinė vakcinacija leis visuomenei ir verslams greičiau grįžti prie įprasto
gyvenimo ritmo.
Atsižvelgus į didelę riziką užsikrėsti COVID-19, su kuria susiduria žemiau nurodytos grupės, bei itin didelę
šių sektorių reikšmę būtiniausių prekių įsigijimo, sveikatos paslaugų prieinamumo, tarptautinio susisiekimo
užtikrinimui, siūlome šias grupes skiepyti prioriteto tvarka:
1.

Pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose ASPĮ dirbantys medicinos
darbuotojai, medicinos laboratorijose dirbantys medicinos darbuotojai, dializės klinikose
dirbantys medicinos darbuotojai, odontologai

Priimtas sprendimas prioriteto tvarka paskiepyti prioriteto tvarka medicinos darbuotojų grupes yra
skirtingai traktuojamas medicinos darbuotojų skiepijimą koordinuojančių (savivaldybių) bei organizuojančių
ir įgyvendinančių (sveikatos apsaugos ministro įsakymu paskirtų asmens sveikatos priežiūros įstaigų)
institucijų. Matomi vakcinavimo veiklos organizavimo ir vykdymo skirtumai savivaldybėse ir vakcinavimą
organizuojančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ), prioritetą skiriant viešosiose ASPĮ
dirbantiems medicinos darbuotojams, sudaro nelygias sąlygas būti paskiepytais nuo koronavirusinės infekcijos
medicinos darbuotojams, dirbantiems viešosiose ir privačiose ASPĮ.
Abejonių ir klausimų nekyla dėl aukščiausio prioriteto suteikimas medikams, dirbantiems kovidinėse
ASPĮ ar kovidiniuose padaliniuose - šių medikų vakcinavimui pastabų neturime.
Tačiau pasitaiko praktikoje atvejų, kuomet tai pačiai medicinos specialistų grupei (ne kovidinėse ASPĮ ar
kovidiniuose padaliniuose dirbančių) priklausantys medikai, dirbantys viešosiose ASPĮ (dažniausiai
organizuojančiose vakcinaciją), jau yra paskiepyti, o privačiose ASPĮ - iki šiol nėra gavę kvietimo pasiskiepyti.
Tai ypač akivaizdu, kuomet tas pats darbuotojas dirba dviejose ASPĮ (viešojoje ir privačioje), kuriose vykdo
analogiškas pareigas, praktikuodamas atitinkamą medicinos praktikos sritį, tačiau viešojoje ASPĮ toks medikas
jau yra gavęs kvietimą pasiskiepyti ir buvo paskiepytas, kai, tuo tarpu, privati ASPĮ ar joje dirbantis šis
darbuotojas tokio kvietimo skiepytis negauna. Manome, kad turi būti vieninga tvarka ir vieningas tvarkos
traktavimas skiepijant medikus, dirbančius tiek viešosiose, tiek privačiose ASPĮ.
Atkreiptinas dėmesys, kad dalyje Lietuvos savivaldybių (pvz. Vilniaus m. savivaldybėje) panaikinus
karščiavimo klinikas, pirminės sveikatos priežiūros centruose (šiuo metu vykdančiuose ir karščiavimo klinikų
funkcijas) dirbantys medikai (šeimos gydytojai, slaugytojai) aptarnauja ir sergančius koronavirusine infekcija
pacientus, tačiau jie nėra įtraukti į pirmąsias prioritetines medikų grupes. Privačios hemodializės paslaugas
teikiančios įstaigos taip pat aptarnauja ir koronavirusine infekcija sergančius pacientus, tačiau iki šiol jose
dirbantys medikai nėra kviečiami skiepytis, nes nėra traktuojami, kaip prioritetinėms grupėms priklausantys.
Iki šiol medicinos laboratorijose dirbantys ir koronavirusinės infekcijos diagnostinius laboratorinius tyrimus
atliekantys medicinos darbuotojai ne visi yra paskiepyti. Taip pat privačiai dirbantys gydytojai odontologai,
kurie teikia būtinąsias odontologines paslaugas ir koronavirusine infekcija sergantiems pacientams, nėra
įtraukti į pirmo prioriteto vakcinuojamų medikų grupes. Privačių ASPĮ chirurgijos padaliniuose, reanimacijoje
dirbantys medikai iki šiol taip pat nėra gavę kvietimo vakcinuotis.

Gedimino pr. 2/1-28, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 5 212 1111, info@lvk.lt, www.lvk.lt
Tarptautinių prekybos rūmų ICC oficialus atstovas
www.iccwbo.org
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Įvertinus aukščiau pateiktus argumentus, atsižvelgus į artimą kontaktą su koronavirusinė infekcija
sergančiais pacientais, prašome papildomai suteikti prioritetą ir artimiausiu metu paskiepyti šias medicinos
darbuotojų grupes:
1)
Pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose ASPĮ (šeimos gydytojų kabinetuose,
pirminės sveikatos priežiūros centruose), aptarnaujančiuose ir kovidinius pacientus (ypač savivaldybių
teritorijose, kuriose yra panaikintos karščiavimo klinikos), dirbančius medicinos darbuotojus;
2)
Medicinos laboratorijose, kuriose atliekami ir koronavirusinės infekcijos laboratoriniai diagnostiniai
tyrimai, dirbančius medicinos darbuotojus;
3)
Dializės klinikose, kuriose dializuojami ir koronavirusine infekcija sergantys pacientai, dirbančius
medicinos darbuotojus;
4)
Odontologinėse klinikose, kuriose teikiama būtinoji odontologinė pagalba ir koronavirusine infekcija
sergantiems pacientams, dirbančius odontologijos darbuotojus.
Poreikis: geriausiai įvertinti vakcinos poreikį, atsižvelgus į tai, jog dalis privačių sveikatos priežiūros
įstaigų darbuotojų dirba ir viešosiose ASPĮ, ir jau yra paskiepyti nuo COVID-19, gali vakcinacijos procesą
koordinuojančios ir organizuojančios institucijas, kurios turi naujausią informaciją apie joms priskirtose
teritorijose dirbančius medicinos darbuotojus ir jų vakcinavimo nuo COVID-19 infekcijos būklę.
2.

Vaistinių darbuotojai

Atsižvelgus į tai, jog vaistinių darbuotojai kasdien susiduria su COVID-19 simptomus patiriančiais
asmenimis, itin padažnėjusius vaistinių darbuotojų susirgimus COVID-19 bei būtiną vaistų pasiekiamumo
gyventojams užtikrinimą, siūlome vaistinių darbuotojus skiepyti prioriteto tvarka.
Poreikis: apie 4000 darbuotojų.
3.

Tarptautinių skrydžių įgūlų nariai ir keleivius pasitinkantis/išlydintis aptarnaujantis personalas

Atsižvelgus į poreikį užtikrinti nenutrūkstamą tarptautinį susisiekimą, artimus įgūlų narių ir darbuotojų
kontaktus su keleiviais, galimai nešiojančiais COVID-19 virusą, bei kitų Europos šalių praktiką, siūlome
tarptautinių skrydžių įgūlų narius bei oro uoste dirbantį aptarnaujantį personalą, išleidžiantį ir pasitinkantį
atvykstančius ir išvykstančius keleivius, skiepyti prioriteto tvarka.
Poreikis: apie 3000 darbuotojų.
4.

Mažmeninės prekybos sektoriaus darbuotojai

Atsižvelgiant į riziką, su kuria kasdien susiduria mažmeninės prekybos sektoriuje dirbantys darbuotojai,
bei būtinybę užtikrinti maisto prekių prieinamumą gyventojams, siūlome į prioritetines skiepijimo nuo COVID19 grupes įtraukti ir mažmeninės prekybos sektoriaus darbuotojus.
Pagarbiai
Generalinė direktorė

Originalas siunčiamas nebus
Ineta Rizgelė, el. p.: ineta@lvk.lt, tel. 8 5 212 1111

Eglė Radišauskienė
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Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijai
Nepriklausomai ekspertų patariamajai tarybai

2021-01-08 Nr. IS-01

DĖL COVID-19 VAKCINOS ATLIEKŲ TVARKYTOJAMS

Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija atstovauja atliekų tvarkymo
centrams, kuriems vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo nuostatomis
savivaldybės yra pavedusios užtikrinti nepertraukiamą komunalinių atliekų tvarkymą. Ši
regioniniams atliekų tvarkymo centrams savivaldybių deleguota funkcija tiek gyventojams, tiek ir
ūkio subjektams turi būti vykdoma nepertraukiamai. Atliekų tvarkymo centrai, vykdydami veiklą,
privalo užtikrinti viešąjį interesą į švarią ir saugią aplinką bei savalaikį nacionalinių ir tarptautinių
reikalavimų įgyvendinimą atliekų tvarkymo srityje.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarime Nr. 207 „Dėl karantino
Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nurodytos viešojo ir privataus sektoriaus veiklos, kurias
draudžiama vykdyti karantino laikotarpiu, tačiau komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos į draudžiamas
vykdyti veiklas nepatenka. Nutarime taip pat nustatyta, kad valstybės ir savivaldybių institucijose,
įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami
nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai būtina atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje.
Kadangi komunalinių atliekų tvarkytojams būtina funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje, todėl
privalome užtikrinti būtinųjų neatidėliotinų funkcijų (darbų) atlikimą.

Pabrėžtina, kad Lietuvos Respublikoje paskelbus karantiną atliekų tvarkymo centrams
priklausantys mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginiai, atliekų priėmimo aikštelės ir
sąvartynai savo veiklą vykdė nepertraukiamai. Ūkio subjektams paskelbus nuotolinį darbą, atliekų
tvarkytojų darbo apimtys gerokai padidėjo. Manome, kad minėtos nutarimo nuostatos nustato viešojo
sektoriaus subjektams pareigą užtikrinti jiems priskirtų neatidėliotinų funkcijų (darbų) atlikimą, įskaitant
ir komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimą, užtikrinant pagrindines asmens apsaugos

priemones darbuotojams.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2020 m. rugsėjo 2 d. rašte Nr.

G-20-8668 keliamas siekiamybes įvertinti mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius
eksploatuojančių ūkio subjektų pasirengimą nenutrūkstamai teikti gyvybiškai svarbias paslaugas bei
vadovaujantis Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyta COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-2997, 5 punktu, bei į tai, kad
Lietuvos regioniniuose atliekų tvarkymo centruose išplitus Covid-19 infekcijai būtų sutrikdyta
atliekų tvarkytojo veikla, siekiant nepertraukiamo, visuomenės interesus užtikrinančio atliekų
tvarkymo, prašome Lietuvos regioninius atliekų tvarkymo centrus ir juose dirbančius darbuotojus
įtraukti į prioritetinę gyventojų grupę vakcinuojant nuo Covid-19 infekcijos.

Asociacijos prezidentas
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VALSTYBĖS ĮMONĖ „ORO NAVIGACIJA“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Ministro pirmininko patarėjai sveikatos
ir neįgaliųjų klausimais
Živilei Gudlevičienei

2021-01-

Nr.

DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS „ORO NAVIGACIJA“ DARBUOTOJŲ ĮTRAUKIMO Į PRIORITETINIŲ GRUPIŲ
SKIEPIJIMO NUO KORONAVIRUSO (COVID-19) SĄRAŠĄ
Parašome Jūsų į prioritetinių grupių skiepijimo nuo koronaviruso (COVID-19) sąrašą įtraukti
valstybės įmonės „Oro navigacija“ (toliau - Įmonė) skrydžių vadovus ir skrydžių valdymo įrangą prižiūrintį
techninės veiklos personalą.
Įmonė – vienintelė oro eismo paslaugų, ryšių, navigacijos ir stebėjimo paslaugų bei oro navigacijos
informacijos paslaugų teikėja civilinės aviacijos reikmėms Lietuvos Respublikos oro erdve skrendantiems
orlaiviams, taip pat Įmonė organizuoja ir koordinuoja paieškos ir gelbėjimo darbus, įvykus ar gresiant
orlaivio
avarijai.
Įvertinus galimus COVID-19 poveikio Įmonės veiklai scenarijus, didžiausią susirūpinimą kelianti rizika
- galimas personalo, t.y. skrydžių vadovų ir techninės veiklos specialistų, užtikrinančių nepertraukiamą oro
eismo paslaugų teikimą, trūkumas. Esant bent vienam COVID-19 susirgimo atvejui skrydžių valdymo centre
būtų izoliuojami visi sąlytį su sergančiuoju turėję darbuotojai (pamaina), o esant nepakankamam personalo
skaičiui gali būti keliamas klausimas dėl trumpalaikio oro eismo paslaugų teikimo sustabdymo (nutraukimo)
viename iš oro uostų.
Prioritetą teiktumėme:
1. Šiaulių skrydžių valdymo centro, teikiančio paslaugas Karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje,
personalui - 10 darbuotojų (labai aktualu);
2. Regiono skrydžių valdymo centro skrydžių vadovams - 38 darbuotojai (labai aktualu);
3. Vilniaus aerodromo skrydžių valdymo centro skrydžių vadovams - 25 darbuotojai (aktualu);
4. Kauno skrydžių valdymo centro skrydžių vadovams - 11 darbuotojų (aktualu);
5. Palangos skrydžių valdymo centro skrydžių vadovams - 8 darbuotojai (aktualu);
6. Oro navigacijos informacijos skyriaus darbuotojams (Vilnius) - 5 darbuotojai (aktualu);
7. Pilotams operatoriams – 9 darbuotojai (aktualu);
8. Skrydžių srautų planavimo ir duomenų dorojimo skyriaus specialistams (Vilnius) – 10 darbuotojų
(aktualu);
9. Skrydžių valdymo įrangą prižiūrinčiam techninės veiklos personalui (Kaunas) - 11 darbuotojų
(aktualu);
10. Skrydžių valdymo įrangą prižiūrinčiam techninės veiklos personalui (Palanga) - 9 darbuotojai
(aktualu);
11. Skrydžių valdymo įrangą prižiūrinčiam techninės veiklos personalui (Vilnius) - 25 darbuotojai
(aktualu).
Esame pasirengę pateikti visą būtiną informaciją sąrašo sudarymui.
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