Dėl Kupiškio rajono savivaldybėje vykdomos senjorų
vakcinacijos nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)
Lietuvą pasiekiant vis daugiau COVID-19 ligos vakcinų, Kupiškio rajono savivaldybė bei
VšĮ Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centras (toliau – VšĮ
Kupiškio PASPC) vykdo tolimesnių prioritetinių grupių vakcinaciją. Artimiausioje eilėje nuo
kovo mėn. pradžios bus skiepijami sausio ir vasario mėnesį pradėti skiepyti senjorai,
pradedant nuo pačių vyriausiųjų. Pirmiausia pradėti skiepyti 80 m. ir vyresni gyventojai, nuo
savaitės vidurio bus pradedami skiepyti – 75–79 m., po jų 70–74 m. ir paskutiniai iš senjorų –
65–69 m. gyventojai.
Šią savaitę tęsiamas 65 metų ir vyresnio amžiaus asmenų (toliau – 65+ prioritetas)
skiepijimas . Pagal 65+ prioritetą toliau yra vakcinuojami 80 ir vyresnio amžiaus asmenys.
Kupiškio rajono gyventojai kviečiami susisiekti su savo gydymo įstaiga arba su seniūnija ir
užsiregistruoti koronaviruso (COVID-19) skiepui. Kai vakcinos bus gautos, užsiregistravę
asmenys bus informuojami dėl tikslaus atvykimo laiko ir vietos.
Kupiškio rajono savivaldybė informuoja gyventojus, kad vakcinacijai nuo COVID-19
ligos (koronaviruso infekcijos) Kupiškio rajono savivaldybėje gyvenantiems
gyventojams yra paskirta ir vakcinaciją vykdo VšĮ Kupiškio PASPC. Jei jūs esate
prisirašę prie kitos gydymo įstaigos, Jūs vis tiek būsite paskiepyti, jei to pageidausite.
Raginame 65+ prioriteto asmenis aktyviai registruotis vakcinacijai pas savo šeimos
gydytoją. Gavus tikslią informaciją, kada Kupiškio rajono savivaldybę pasieks vakcina,
skirta šiai prioritetinei grupei, senjorams VšĮ Kupiškio PASPC ar UAB „Medicinos
namai“ individualiai telefonu praneš, kada, kur ir kaip jie bus skiepijami. Bus paskirta
vakcinacijos data ir laikas, nurodyta vieta ir kabinetas, taip pat antrojo skiepo data.
Vakcinaciją atliks VšĮ Kupiškio PASPC darbuotojai. Vakcinacija yra savanoriška, o tiek
vakcina, tiek skiepijimo paslauga nemokama.
Telefonai pasiteirauti dėl vykstančios vakcinacijos:
VšĮ Kupiškio PASPC, tel.: (8 459) 51 212, (8 459) 52 148.
UAB „Medicinos namai“, tel. 8 619 85323.
Vakcinacijos koordinatorė Kupiškio savivaldybėje savivaldybės gydytoja, tel. 8 619 69514.
Kupiškio rajono savivaldybė, pagal galimybes, prisideda prie sklandaus vakcinacijos proceso
ir senjorams, negalintiems atvykti į vakcinacijos vietą, gali būti suteikiama pavėžėjimo į
vakcinacijos vietą paslauga. Asmenis, negalinčius atvykti į vakcinacijos vietą, kviečiame
susisiekti su savo seniūnijos seniūnais: Kupiškio sen. Ž. Vanagas: 8 698 00743, Alizavos sen.
R. Ribokaitė: 8 682 18334, Noriūnų sen. I. Varnytė: 8 61740201, Skapiškio sen. R.
Kiaulėnas: 8 610 11650, Subačiaus sen. L. Čiuliepienė: 8 694 55996, Šimonių sen. G.
Černius: 8 686 48068.

