
Gyventojai kviečiami registruotis dėl vakcinavimo nuo
COVID-19 (koronaviruso infekcijos)

Pirmosios  vakcinų  nuo  COVID-19  koronaviruso  infekcijos  siuntos  jau  pasiekė
Lietuvą,  Elektrėnų savivaldybėje  skiepijimas  prasidėjo  sausio  12  d.  Skiepijama atsižvelgiant  į
prioritetinę  grupę,  kuri  patvirtinta  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro  2020  m.
gruodžio 23 d. įsakymu V-3006 ,,Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19
(koronaviruso  infekcijos)  vakcina  prioritetinės  gyventojų  grupės  patvirtinimo“  (su  visais
pakeitimais).  Pirmiausia  skiepijami  medicinos  darbuotojai,  didžiausios  rizikos  pacientai,
darbuotojai,  dirbantys  COVID-19  mobiliame  punkte,  pacientai,  kuriems  teikiamos  palaikomojo
gydymo  ir  slaugos  paslaugos,  šių  įstaigų  darbuotojai,  socialinės  globos  įstaigų  gyventojai  bei
darbuotojai,  teikiantys  socialines  paslaugas,  vaistinių  darbuotojai,  65  m.  ir  vyresni  asmenys,
ikimokyklinio ir pradinio ugdymo specialistai,  jaunesni kaip 65 m. asmenys, sergantys lėtinėmis
ligomis, visuomenei svarbias funkcijas atliekantys darbuotojai.

Kol vakcina pasieks Elektrėnų savivaldybės gydymo įstaigas,  vyresni negu 65 metų
amžiaus ir lėtinėmis ligomis sergantys Elektrėnų savivaldybės gyventojai kviečiami susisiekti su
savo gydymo įstaiga ir užsiregistruoti dėl vakcinavimo nuo COVID-19 (koronaviruso infekcijos).
Kai vakcinos bus gautos, užsiregistravę asmenys bus informuojami apie tikslų atvykimo laiką.

Registracija:

 VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centre, skambinti darbo dienomis nuo 7.00
iki 18.00 val. mob. 8 658 75 819 arba rašyti el. p. info@elektrenupspc.lt;

 VšĮ Vievio sveikatos priežiūros centre darbo dienomis:

Liepų  g.  16  nuo  9.00  iki  17.00  val.  skambinti  mob. 8 606  72  177  arba  rašyti  el.  paštu
vieviobpgk  @  gmail.com,  
Bažnyčios g. 6 rašyti el. paštu baznycios6  @  gmail.com arba skambinti:
A. Kelevišiūtė-Ivanova, tel. (8 528) 26 232 nuo 12.30 iki 14.30 val.; 
V. Šumskienė, tel. (8 528)  26 850 nuo 11.00 iki 13.00 val.;  
V. Jogėla, tel. (8 528)  26 231 nuo 14.00 iki 16.00 val. 

 UAB „MediCA klinika“, skambinti darbo dienomis nuo 8.00 iki 19.00 val. mob. 8 623 10
614, rašyti el. p. elektrenai@medicaklinika.lt.

Elektrėnų savivaldybės administracija
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