
Vakcinos yra mokslo sukurtas
stebuklas. Aš jau pasiskiepijau nuo
COVID-19, jaučiuosi gerai, esu
ramesnė ir laiminga. 
Jau nekantrauju apkabinti tuos, kurie
man brangiausi – labai pasiilgau gyvų
susitikimų ir gyvų pokalbių
besiskleidžiančio pavasario fone.
Neatidėliokime ir neignoruokime
galimybės pasiskiepyti – tai mūsų visų
raktas į išsiilgtą gyvenimą.

Gydytoja, legendinė sveikatos laidų vedėja,
sveikos gyvensenos ambasadorė

 Irena Pivoriūnienė

Ką turėčiau

žinoti apie

VAKCINACIJĄ?

Dažniausiai

Užduodami

Klausimai

14.

15.

Vakcinacija antru „AstraZeneca“ skiepu
man paskirta po 4 savaičių, o šio skiepo
gamintojas nurodo tarp pirmo ir antro
skiepo daryti 12 savaičių pertrauką. 
Kaip turėčiau elgtis?

Susisiekite su gydymo įstaiga, kurioje gavote
pirmą vakciną ir susitarkite dėl antro skiepo
po 12 savaičių pertraukos.

Ar galiu atsisakyti skiepytis?

Taip, tai yra jūsų teisė. Vakcinacija nėra
privaloma.

Skambinkite telefonu +370 5 230 0123 
arba rašykite el. p. klausimai@ulac.lt

VAKCINOS  LINIJA  – 

kad  viskas  būtų  aišku !

Kyla klausimų apie vakcinas 
ir vakcinacijos eigą?
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REGISTRACIJA

Kaip apie vakcinaciją pranešama žmonėms,
nemokantiems lietuvių kalbos?

Kiekviena savivaldybė užtikrina, kad
gyventojai būtų kviečiami skiepytis jiems
suprantama kalba. Taip pat, atsižvelgiant į
savivaldybėje gyvenančius kitakalbius, turėtų
būti išversta ir visa kita aktuali informacija,
susijusi su vakcinacija ir COVID-19.

VAKCINACIJA
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Ką rodo vakcinos šalutiniai poveikiai po
gauto skiepo?

Šalutinis poveikis yra ženklas, kad imuninė
sistema reaguoja į vakciną ir pradeda
gaminti antikūnus, galinčius įveikti virusą ir 
 neleidžiančius jam daugintis, todėl
pasiskiepijus išvengiama ligos arba sergama
silpnesne ligos forma.

10.

Kokie yra dažniausi galimi vakcinos šalutiniai
poveikiai?

Nuovargis, skausmas ir patinimas injekcijos
vietoje, galvos, raumenų ir sąnarių skausmai,
šaltkrėtis, karščiavimas. Įprastai jie praeina
po kelių dienų.
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Ar turiu būti visiškai sveikas, kad galėčiau
skiepytis?

Sergantis, karščiuojantis ar bet kokios ligos
ūmiu periodu žmogus neskiepijamas.

12.

13.

1. Kaip būsiu informuotas apie vakcinaciją, jei
nesu nuolat pasiekiamas telefonu?

Kviečiame tiesiogiai kreiptis į savo šeimos
gydytoją ir informuoti, kad norite vakcinuotis.

2.
Jei dėl tam tikrų priežasčių negaliu ir (ar)
nemoku atsakyti į trumpąją SMS žinutę,
kurioje nurodyta vakcinacijos data, laikas ir
vieta, kaip reikėtų elgtis?

Susisiekite su gydymo įstaiga, pavyzdžiui,
telefonu, ir informuokite, kad atvyksite skiepytis
arba ne.

Kokius dokumentus reikia turėti vykstant
vakcinuotis?

Vykdami vakcinuotis, turėkite asmens
dokumentą. Jei atvykstate pakartotiniam
skiepui, turėkite ir pirmo vizito metu jums
išduotą skiepijimo kortelę.

2. Negaliu nuvykti į vakcinacijos centrą nurodytu
laiku. Ar man bus skirtas kitas laikas
vakcinacijai? Kur kreiptis?

Tiesiogiai kreipkitės į gydymo įstaigą, kurioje
būsite skiepijamas ir suderinkite naują
vakcinacijos laiką.

Jei atsisakysiu vakcinuotis nurodytu laiku,
kada vėl bus galima pretenduoti į vakciną?

Jei atsisakysite skiepytis, o vėliau
persigalvosite, galimybę pasiskiepyti turėsite
masinės vakcinacijos metu.

Negaliu nuvykti į vakcinacijos centrą pats.
Kaip ir kada būsiu paskiepytas?

Jei negalite atvykti į vakcinacijos centrą dėl
judėjimo negalios ar sveikatos būklės, jums gali
būti organizuojamas skiepijimas arčiau namų
esančiose patalpose (ambulatorijoje) arba
atvykstama skiepyti į jūsų namus.

Kodėl mane vakcinuos ne mano poliklinikoje?
Esant ribotam vakcinos kiekiui, ne visos gydymo
įstaigos yra aprūpintos vakcinomis. Dėl šios
priežasties galite būti skiepijami sveikatos
priežiūros įstaigoje, kurioje nesate registruotas.

Nuo ko priklauso, kokia vakcina būsiu
paskiepytas, jei vakcinacijos centre yra
daugiau nei viena vakcinos rūšis?

Tai priklausys nuo to, kokią vakciną tą dieną
naudos skiepijanti gydymo įstaiga.

Ar galiu pasirinkti vakcinos rūšį?

Konkrečios vakcinos pasirinkti negalima. Būsite
skiepijamas ta vakcina, kuri tuo metu bus
vakcinacijos centre. Visos Lietuvoje
naudojamos vakcinos yra saugios ir
veiksmingos visoms amžiaus grupėms. 

Kur kreiptis, jei jaučiu nepageidaujamus
šalutinius poveikius?

Apie įtariamą nepageidaujamą reakciją į
vakciną praneškite savo šeimos gydytojui ir
(ar) Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai. 

Ar galiu gauti nedarbingumą, jei po
vakcinacijos jaučiuosi blogai?

Taip, dėl nedarbingumo reikėtų kreiptis į savo
šeimos gydytoją.

Gavau kvietimą vakcinuotis, bet šiuo metu
sergu. Kada mane pakvies vakcinacijai?

Tiesiogiai kreipkitės į gydymo įstaigą, kurioje
būsite skiepijamas ir suderinkite naują
vakcinacijos laiką.


