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Pažymėdami, kad vakcinacija laikoma viena pagrindinių COVID-19 infekcijos suvaldymo
priemonių, galinčių ne tik sumažinti šios infekcijos sukeltų hospitalizacijų ar net mirčių skaičių, bet
ir apsaugoti šalį nuo ilgų ir žalą ekonomikai bei žmonių fizinei ir psichinei sveikatai darančių
karantinų;

atkreipdami dėmesį į tai, LVŽS suformuota XVII Vyriausybė, siekdama maksimalaus saugumo,
pasirūpino vakcinų portfelio diversifikavimu ir prisijungė prie bendrų ES pirkimų, užsitikrinant
reikiamą kiekį skirtingų gamintojų vakcinų;

primindami, kad vasarą, kuomet infekcijos plitimo greitis sulėtėja, yra kritiškai svarbu kuo greičiau
įvykdyti visuomenės vakcinaciją užtikrinant kolektyvinio imuniteto formavimąsi, o tokio siekio
svarbą akcentavo ir Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, iškėlęs ambicingą tikslą
vakcinuoti 70 proc. Lietuvos visuomenės iki liepos 6-osios dienos;

konstatuodami, kad iki minimo termino nepavyko paskiepyti net 50 proc. gyventojų, o pačioje
pavojingiausioje 80+ amžiaus grupėje paskiepyta tik pusė gyventojų, kai tuo pat metu kai kurios ES
šalys paskiepijo beveik visus šios ypač pažeidžiamos grupės gyventojus;

pabrėždami, kad turimi mokslo duomenys leidžia teigti, jog plintant delta viruso atmainai šiuo metu
Europos Sąjungoje registruotos vakcinos išlieka pakankamai efektyvios tiek apsaugant nuo pačios
infekcijos, tiek ir nuo sunkių COVID-19 sukeltų susirgimų, hospitalizacijų ar mirčių (Sheikh A, 2021;
Williams SV, 2021).

reikšdami susirūpinimą, kad šimtai tūkstančių vakcinų kaupiasi šaldytuvuose, o dalies jų galiojimo
laikas baigiasi artimiausiu metu, o tuo pat metu pirmą vakcinos dozę gaunančių gyventojų skaičius
yra labai mažas, o taip pat jau pasitaiko ir tūkstančiais sunaikinamų vakcinų, kuomet pasibaigia jų
galiojimo laikas,

r a g i n a m e I. Šimonytės Vyriausybę ir Sveikatos apsaugos ministrą A. Dulkį

- nedelsiant koreguoti vakcinacijos tvarką ir užtikrinti, kad skiepijimas būtų prieinamas visose
sveikatos priežiūros įstaigose. Ten šiuo metu yra susitelkę sveikatos paslaugas gaunantys žmonės,
kuriuos būtų galima paskiepyti greitai ir patogiai;

- nedelsiant susitikti su vaistinių asociacija ir išsiaiškinti, kodėl stringa vakcinacija vaistinėse. Jei
reikia, apmokyti ir leisti skiepyti patiems vaistininkams;



- neatidėliojant kreiptis į nuomonių lyderius, ypač tuos, kurie yra nuomonės lyderiai vyresnio
amžiaus žmonėms, t. y. dvasininkus, kurie šiuo metų laiku galėtų paraginti į Bažnyčios atlaidus
atvykusius žmones eiti skiepytis, bei ieškoti kitų galimų aktyvios komunikacijos kanalų, atsisakyti
gąsdinamais ir grasinimais nepasiskiepijusiems asmenims paremtos komunikacijos;

- sukurti ir visuomenei pristatyti revakcinacijos strategiją bei planus;

- nedelsiant sukurti planą, kaip su Rytų Partnerystės šalimis dalinamasi vakcinomis, kurioms artėja
galiojimo termino pabaiga ir tampa akivaizdu, kad jos liks nepanaudotos Lietuvoje ir dėl to
sunaikintos.
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