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COVID-19: startuoja elektroninė registracijos vakcinavimui sistema 

 

Klaipėdoje startuoja elektroninė registracijos sistema, skirta norintiems pasiskiepyti 

nuo COVID-19 infekcijos. Užsiregistruoti internetu galima interneto svetainėje 

vakcinavimasklaipedoje.lt.  

 „Klaipėdos miesto gyventojų patogumui įsigyta elektroninė registravimo 

vakcinavimui sistema, tikimės, labai palengvins ir dar labiau paspartins vakcinavimo 

procesą Klaipėdoje. Darome viską, kad kuo greičiau grįžtume į saugų ir įprastą gyvenimą" 

– sako Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas. 

Šiuo metu kviečiami registruotis prioritetinei 65+ amžiaus grupei priklausantys 

klaipėdiečiai bei miesto gyventojai, sergantys lėtinėmis ligomis, kurie nori gauti pirmą 

vakcinos dozę. Sistema šiuo metu registruos tik šias prioritetines grupes. Asmenys 

sistemoje taip pat matys Vakcinacijos centre turimas vakcinos rūšis bei galės pasirinkti iš 

siūlomų variantų. Registracijos sistemoje taip pat bus galima pasirinkti Vakcinacijos 

centrą, kuriame būsite vakcinuojami. 

Po šių itin svarbių prioritetinių grupių vakcinacijos palaipsniui sistemoje galės 

registruotis ir kitos prioritetinės asmenų grupės, kurios bus kviečiamos registracijai 

atskirais kvietimais. 

„Vakcinacijos procesą bus nepalyginamai lengviau valdyti, tai didžiulė pagalba tiek 

medikams, tiek gyventojams. Tikimės, kad registracija vyks sklandžiai, o vyresnio amžiaus 

žmones, kurie neturi galimybės ar įgūdžių tai padaryti patys, galės užregistruoti jų vaikai 

ar kaimynai“, – sako Jūrininkų sveikatos priežiūros centro vadovas Saulius Dabravalskis, 

koordinuojantis vakcinacijos procesą Klaipėdoje.  

Anot S. Dabravalskio, užregistruoti senjorus skiepui gali ir namiškiai, kaimynai bei 

kiti artimieji (prisijungimas – per Elektroninius valdžios vartus), reikia tik asmens kodo, 

kontaktinių duomenų ir tvirto apsisprendimo skiepytis. 

„Kviečiame visus klaipėdiečius paskatinti 65 metų ir vyresnius arba lėtinėmis ligomis 

sergančius artimuosius, kaimynus ar pažįstamus naudotis šia galimybe. Tikimės, kad 

elektroninė registracija gyventojams bus patogesnė, o ypač ji pasitarnaus prasidėjus 

masinei vakcinacijai. Na, o tiems asmenims, kurie neturi galimybės naudotis internetu ir 

nesulaukia pagalbos iš artimųjų, sudaroma galimybė užsiregistruoti telefonu“, – sako 

savivaldybės Sveikatos apsaugos sk. vedėja Rožė Perminienė.  

Iškilus klausimams dėl registracijos ar susidūrus su nesklandumais registruojantis 

sistemoje, gyventojai galės skambinti į Vakcinacijos centrą telefonu 8 679 02775 bei 

kreiptis el. paštu vakcinacija@jspc.lt.  
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Šiuo metu Klaipėdoje vakcinavimo centrai veikia:  

 Galinio Pylimo g. 3 (prie Klaipėdos psichikos sveikatos centro) 

 Taikos pr. 76 (Klaipėdos miesto poliklinika) 

Atvykti skiepui kviečiame likus ne daugiau kaip 10 minučių iki Jūsų pasirinkto laiko 

registracijos sistemoje. 

 

Daugiau informacijos suteiks: 

Vytautas Grubliauskas 

Klaipėdos miesto savivaldybės meras 

Tel. (8 46) 39 60 01 

El. p. meras@klaipeda.lt 

 

Gintaras Neniškis 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius 

Tel. (8 46) 39 60 09 

El. p. gintaras.neniskis@klaipeda.lt 
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