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– Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacijos vykdantysis direktorius
– Lietuvos LIONS klubų asociacijos gubernatorė
– Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ direktorius
– Maltos ordino pagalbos tarnybos generalinė sekretorė
– viešosios įstaigos Paramos vaikams centro vadovė
– Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos vadovė
– Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų koalicijos vadovė
– Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo direktorė
– Lietuvos Carito generalinė sekretorė
– NVO vaikams konfederacijos direktorė
– Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinių organizacijų plėtros
skyriaus patarėja
– švietimo, mokslo ir sporto ministrė
– sveikatos apsaugos ministro patarėja
– Ministrė Pirmininkė
– Ministro Pirmininko patarėja
– Vyriausybės kanclerė
– Vyriausybės kanceliarijos Ryšių su visuomene skyriaus vedėja
– Vyriausybės kanceliarijos vyresnioji patarėja komunikacijai
– Vyriausybės kanceliarijos Socialinės politikos grupės patarėja

SVARSTYTA. Darbo grupės veiklų ir aktualių klausimų aptarimas.
Pasitarimo dalyviai aptarė pagalbos teikimą vakcinacijos nuo COVID-19 procese bei kitas aktualijas.
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos savanoriai, prisidedant Maltos ordino pagalbos tarnybos ir Lietuvos
Carito savanoriams, tęsia pagalbos teikimą visuomenės vakcinacijos procese (talkina apie 500 savanorių). Taip
pat, didėjant hospitalizuojamų dėl COVID-19 ligos žmonių skaičiui ir ligoninėms prašant pagalbos, savanorių
pagalba teikiama ir ligoninėse (Santaros klinikose).
Vakcinacijos procesas vyksta pakankamai sklandžiai. Lietuva šiuo metu yra trečia Europos Sąjungoje pagal
gyventojų vakcinaciją. Gyventojų nuo 65 iki 80 m., gavusių vakciną ar persirgusių, skaičius siekia 70 proc.
Epidemiologinė situacija sudėtingiausia Vilniaus miesto savivaldybėje, todėl buvo priimtas sprendimas jai
skirti didesnį kiekį vakcinų. Gyventojų 80 m. ir vyresnių grupėje, gavusių vakciną, skaičius vis dar tebėra
nedidelis. Tikimasi, kad, prasidėjus masinei vakcinacijai ir skiepijant jaunesnius asmenis, suaugę vaikai
atsives kartu ir savo vyresnio amžiaus tėvus.
Savanorių pagalba, bendradarbiaujant su seniūnais, teikiama pavėžėjant ir palydint vakcinuojamus vyresnio
amžiaus ar neįgalius asmenis. Daugelyje savivaldybių vakcinacija vykdoma organizuojant mobilias
komandas, vykstančias vakcinuoti į namus (tam sudaryta galimybė pasitelkti į pagalbą ir karo medikus).
Gyventojai skatinami vakcinuotis, dalijant lankstinukus atvykstantiems pasiimti maisto produktų paketų,
organizacijoms vykdant maisto produktų paketų dalijimo nepasiturintiems asmenims kampanijas ir pan.

2
(„Maisto banko“ prašymu Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai įvertins šios priemonės poveikį ir pateiks
informaciją apie pokyčius Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių miestuose, kuriuose „Maisto bankas“ vykdė šias
akcijas). Pasikeista informacija apie artimiausiu metu pradedamą vakcinaciją Nacionalinio kraujo centro
mobiliuose punktuose – planuojama ją organizuoti visų pirma kaimo savivaldybėse, kuriose mobili
vakcinacija nėra vykdoma, arba tose, kuriose vakcinacijos situacija yra prastesnė.
Masinę visuomenės vakcinaciją planuojama pradėti gegužę ir tam gali prireikti didesnės savanorių pagalbos
reguliuojant atvykusiųjų vakcinuotis srautus, registruojant gyventojus vakcinacijai ar kt.
Epidemiologinė situacija yra stebima, gyventojų testavimo tempas ir apimtys taip pat išlieka dideli. Tikimasi,
kad, vakcinuojant vis daugiau šalies gyventojų, sergamumo COVID-19 liga mastas artimiausiu metu ženkliai
neaugs, tačiau aiškesnė situacija turėtų paaiškėti vėliau. Įtaką gali daryti ir kitą savaitę prasidedantis mokinių
mokymosi grąžinimas į mokyklas ir kt. Atsižvelgiant į neapibrėžtą situaciją, pasiūlyta, esant poreikiui ir jei
prireiktų skubios organizacinės ir savanorių pagalbos, darbo grupės pasitarimą organizuoti kitą šeštadienį,
nelaukiant gegužės 15 d.
NUTARTA:
1. Darbo grupė tęsia darbą įprastu tempu – pasitarimai vyksta kas antrą šeštadienį.
2. Kitas darbo grupės pasitarimas planuojamas 2021 m. gegužės 15 d., tačiau prireikus darbo grupė
renkasi (nuotoliniu būdu) kitą šeštadienį.
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