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Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui                                     2021-04-07 Nr. P7/21-042 
Arūnui Dulkiui 
 
 
DĖL VAKCINAVIMO NUO COVID-19 TVARKOS LIETUVOS ĮMONĖSE 
 

       Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų (toliau – Rūmai) nariai palankiai vertina žinią, kad 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija rengia tvarką, kuri apibrėš, kokios įmonės ir 
kokiuose gamybos sektoriuose turės prioritetinę galimybę pradėti skiepyti gamybinių kolektyvų 
narius. 

       Įvertinę esamą situaciją, Rūmų nariai, pramonės ir kitų sektorių įmonių vadovai pareiškė 
nuomonę dėl skiepijimo tvarkos pagrindinių principų. Nesutinkame su tuo, kad svarstoma galimybė 
prioritetą skirti tik dideliems kolektyvams. Didelis kolektyvas nebūtinai reiškia didelį fizinių 
kontaktų skaičių tarp darbuotojų, tarp darbuotojų ir tiekėjų ar klientų/vartotojų. Be to, yra tokių 
sektorių (pvz., maisto, infrastruktūros paslaugų teikimo ir pan.), kurių sklandus darbas būtinas 
kasdieninių visuomenės poreikių tenkinimui. Todėl, mūsų nuomone, būtina sudaryti galimybę 
skiepyti ne tik dideles, bet ir vidutinio dydžio įmones. 

       Skiepijimo pradžia parodė, kad skiepijimo proceso sėkmei didžiausią reikšmę turi įmonių ir jų 
kolektyvų pasirengimas ir įsipareigojimas skiepytis. Ypač turint omenyje tai, kad dėl žinomų įvykių 
ne visi darbuotojai sutinka skiepytis vakcina „Vaxzevria“, kurios pasiūla šiuo metu yra didžiausia.  

       Siūlome prioritetą teikti įmonėms, kurios: pirma, yra pasirengusios darbuotojų vakcinavimui 
įmonėje ar susiderinusios su atitinkama medicinos įstaiga, antra, – atliko parengiamuosius darbus ir 
yra apklaususios savo darbuotojus – žino sutinkančių skiepytis konkrečia vakcinos rūšimi skaičių, 
yra parengusios paskatas darbuotojams sutinkantiems skiepytis. Prioritetą reikia teikti ir verslo 
įmonėms, tenkinančioms gyvybinius visuomenės funkcionavimo poreikius bei negalinčioms išvengti 
didelio fizinių kontaktų skaičiaus su klientais. Šių principų laikymasis užtikrintų sklandesnį 
vakcinavimo procesą, minimizuotų nepanaudotų skiepų apimtis.       
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