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 Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacija išreiškia nuogąstavimus dėl veterinarijos 

gydytojų vykdomos darbo veiklos/atliekamų funkcijų specifikos ir didelės rizikos užsikrėsti bei 

platinti COVID-19 infekciją. Laikydamiesi Hipokrato priesaikos, kaip ir medikai, traktuojame savo 

veiklą kaip neatidėliotiną ir neturinčią alternatyvių darbo metodų, kaip pvz. nuotolinio, 

pakaitinio, konsultacinio.  

 Pandemijos laikotarpiu nestabdėme savo veiklos, nes siekėme užtikrinti operatyvų ir 

nepertraukiamą veterinarinių paslaugų vykdymą regionuose (ypač kaimiškosiose vietovėse) ir 

taip garantuoti kokybiško ir saugaus maisto patekimą į rinką. Ne ką mažesnis indėlis ir suteikiant 

neatidėliotiną pagalbą gyvūnams augintiniams, kurie ypač karantino metu padeda žmonėms 

palaikyti psichinę sveikatą. Norime atkreipti dėmesį, kad veterinarijos gydytojų darbe yra 

neišvengiamas artimas kontaktas su gyvūnų laikytojais fiksuojant, atliekant tyrimus, gydant. 

Veterinarijos gydytojai dažniausiai dirba mažuose kolektyvuose, todėl susirgus vienam klinikos 

(įmonės) asmeniui, daugeliu atvejų tenka izoliuotis visam kolektyvui, stabdoma visos klinikos 

(įmonės) veikla. Kaimiškose vietovėse dirbantys veterinarijos gydytojai dažniausiai aptarnauja 

net ir ne vieno rajono gyvulių ūkius, bandas, o tai papildoma rizika išplatinti COVID-19 infekciją 

tarp rajonų, gali sutrikti pieno, mėsos ir kt. produkcijos gamyba, perdirbimas, kontrolė.  

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. 

įsakymu Nr. V-2997 patvirtintu Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašu, kurio 3.2 

papunktyje numatyta, kad „rizikos grupė – asmenys kuriems atsižvelgiant į jų amžių, sveikatos 

būklę, darbo ir (arba) socialinės veiklos pobūdį gresia didžiausia rizika užsikrėsti COVID-19 liga 

ir (ar) susirgti sunkia šios ligos forma“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 

prašo, pirmumo teise (po visų medicinos darbuotojų), COVID-19 vakcina skiepyti veterinarijos 

gydytojus. Laikytina, kad šios rizikos grupės išskyrimas kitų grupių atžvilgiu nebūtų 

diskriminacinis, kadangi tenkintų viešąjį interesą, kurio tikslas – gyvūnų gerovė ir apsauga, 

maisto sauga. 
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 Preliminariai šiuo metu Lietuvos Respublikoje dirba apie 1800 veiklos licenciją turinčių 

veterinarijos gydytojų. Labai tikėtina, jog vakcinacijos poreikis bus mažesnis, nes dalis kolegų 

yra jau persirgę COVID-19 liga. Būtina paminėti, jog skiepydamiesi veterinarijos gydytojai darys 

labai svarbią vakcinacijos agitacinę misiją ypač kaimo vietovėse. 

Dėkojame už supratingumą ir bendradarbiavimą. 
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