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Pranešimas žiniasklaidai 

2021-04-02 

 

Šiandien, balandžio 2 d., Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija Klaipėdos 

prekybos, pramonės ir amatų rūmų prašymu kreipėsi į Lietuvos Respublikos Ministrę 

Pirmininkę Ingridą Šimonytę, Sveikatos apsaugos ministrą Arūną Dulkį ir Ekonomikos ir 

inovacijų ministrę Aušrinę Armonaitę dėl darbuotojų pramonės įmonėse skiepijimo. 

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai, vienijantys daugiau kaip 2000 įmonių, veikiančių 

visoje Lietuvoje, dirba sudėtingomis koronaviruso pandemijos, nuolat kintančiomis šešis mėnesius 

tęsiamo karantino sąlygomis. 

Tarp rūmų narių yra pramonės įmonės, kurios negali dirbti nuotoliniu būdu. Siekdamos laiku 

vykdyti produkcijos užsakymus, dirba 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę. Todėl gamyboje 

darbuotojai ir toliau pamainomis dirba kontaktiniu būdu, taikant visas įmanomas darbuotojų saugos 

priemones. Dėl veiklos specifikos, darbuotojų kontaktų ne darbo metu koronaviruso atvejų protrūkiai 

gamybos įmonėse atsiranda nuolat.  

Nepaisant to, darbingo amžiaus gyventojų, kuriančių pridėtinę vertę ir prisidedančių prie šalies 

ekonomikos palaikymo tarp skiepijimo prioritetų nėra: kovo 25 d. Sveikatos apsaugos ministro 

įsakymu Nr. V-631 buvo pakeista Gyventojų prioritetinių grupių skiepijimo tvarka, į ją įtraukiant 

savivaldybių merus, Eurovizijos, Venecijos bienalės dalyvius, bet išbraukiant net maisto pramonės 

gamybos įmonių darbuotojus.  

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai siūlo atsižvelgti į pramonės, gamybos įmonių 

darbuotojų kuriamą ekonominę vertę, darbo pamainomis kontaktiniu būdu neišvengiamumą ir didėjant 

gaunamų vakcinų skaičiui, svarstyti darbuotojų skiepijimo įmonėse vienu metu, vieno tipo vakcina 

galimybę. Tokiu atveju įmonių darbuotojai imunitetą koronavirusui įgytų vienu metu. Įmonėse 

nereikėtų testuoti pagal bendrą gyventojų eilę ir amžiaus grupes dar neskiepytų darbuotojų, aiškintis, 

kurie iš jų jau paskiepyti, o kurie dar privalo būti testuojami ir/ar izoliuojami t.y. būtų mažinama 

administracinė koronaviruso rizikos suvaldymo našta.  

Jei Vyriausybė pritartų tokiai gamybos įmonių darbuotojų skiepijimo tvarkai, verslas yra 

pasirengęs organizuoti darbuotojų skiepijimo įmonėse procesą derinant su savivaldybių 

administracijomis savo lėšomis ir savo jėgomis, tuo pačiu spartinant šalies gyventojų skiepijimo 

tempus ir racionaliau panaudojant savivaldybių turimus išteklius kitų gyventojų grupių vakcinavimui. 
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