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Lietuvos žaliųjų partijos Tarybos rezoliucija dėl vakcinacijos nuo COVID-19 viruso 

Pasaulį sukaustęs COVID-19 virusas sukėlė ne tik pandemiją, pareikalavo daugiau nei 2,5 
mln. žmonių gyvybių , bet ir sukėlė milžiniškų iššūkių sveikatos priežiūros sistemos tvarumui, 1

savalaikiam sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui, taip prisidedant prie pavėluotos 
ligų diagnostikos, gydymo. Be to, reikšmingai paveikė visų valstybių ekonominį vystymąsi, 
socialinį gyvenimą. 

Siekdami apsisaugoti nuo tolesnio COVID-19 viruso plitimo ir pandemijos keliamų pasekmių, 
turime taikyti kompleksines, su sveikatos priežiūros specialistais suderintas, priemones. 
Viena svarbiausių - saugi ir efektyvi masinė gyventojų vakcinacija.  

Pasaulio sveikatos organizacija teigia, kad vakcinacija yra pagrindinis sveikatos priežiūros 
komponentas ir neginčijama žmogaus teisė. Taip pat tai yra viena geriausių sveikatos 
investicijų, kurias galima nusipirkti už pinigus . Vakcinos kasmet išgelbsti milijonus gyvybių, 2

nes padeda paruošti žmogaus imuninę sistemą (natūralią organizmo apsaugą) atpažinti 
konkretų virusą ir apsiginti nuo jo sukeliamų ligų. Skiepų pagalba pasaulyje galime valdyti 
beveik 30 infekcinių ligų .  3

Lietuvos žaliųjų partijos Taryba 

atsižvelgdama į tai, kad Lietuvoje yra naudojamos Europos vaistų agentūros registruotos ir 
saugumo kriterijus atitinkančios vakcinos, 

pažymėdama, kad kiekvienas žmogus turi teisę gauti patikimą ir mokslu grįstą informaciją, 
taip pat turi teisę pats spręsti dėl savo kūno ir sveikatos, suprasdamas, kad jo teisė negali 
riboti kitų asmenų teisių,  

reikšdama pasitikėjimą Pasaulio sveikatos organizacijos, Europos ligų prevencijos ir 
kontrolės centro, kitų tarptautinių institucijų ir organizacijų rekomendacijomis, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės ir Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimais, 

 ragina  

- Lietuvos Respublikos Vyriausybę nedelsiant pradėti išsamią, moksliniais įrodymais 
pagr įstą informacinę kampaniją, skirtą didinti visuomenės raštingumą 
imunoprofilaktikos klausimais, ugdančią ir skatinančią visų visuomenės grupių 
sąmoningumą, kad kuo daugiau gyventojų savo noru pasirinktų šį prevencinį 
sveikatos apsaugos būdą; 

- Lietuvos žaliųjų partijos bendruomenę skleisti moksliniais įrodymais pagrįstą 
informaciją apie vakcinaciją nuo COVID-19 ir remiantis jais priimti sprendimus dėl 
asmeninės vakcinacijos. 

Ši rezoliucija priimta ir patvirtinta 2021 m. kovo 8 d. Lietuvos žaliųjų partijos Tarybos 
posėdyje protokoliniu nutarimu nr. 21-03. 
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