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DĖL VAKCINŲ SANDĖLIAVIMO IR ŽEMOS TEMPERATŪROS ŠALDIKLIŲ
Lietuvos verslo konfederacija (toliau – LVK) yra suinteresuota padėti valstybei siekiant užtikrinti
sklandų vakcinų nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) (toliau – Vakcinos) saugojimo ir
paskirstymo procesą bei gyventojų vakcinaciją. Vakcinų sandėliavimui yra ypatingai svarbus
privalomas specialus temperatūrinis režimas. Dėl šios priežasties Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministras – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas yra
pavedęs Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centrui organizuoti reikiamų
priemonių įsigijimą.
Atsižvelgiant į tai, norime prisidėti prie visai Lietuvai reikšmingų tikslų, kuriuos šiandien būtina
įgyvendinti operatyviai, efektyviai ir patikimomis priemonėmis. Šią reikšmingą pagalbą jau dabar gali
suteikti viena iš LVK narių - UAB „NORTHWAY MEDICINOS CENTRAI“ (toliau – Northway), kuri gali
užtikrinti atitinkamą Vakcinų sandėliavimą šaldikliuose.
Northway šiuo metu turi šešis ultra žemos temperatūros šaldytuvus, kurie yra pritaikyti
tinkamam (pagal gamintojų rekomendacijas) COVID-19 „ledo“ Vakcinų laikymui. Visi šaldikliai yra
prijungti prie stebėjimo sistemos, kuomet temperatūra stebima 24 valandas per parą, stebėsenos
duomenys įrašomi automatiniu būdu ir įspėjimai apie nuokrypius realiuoju laiku elektroniniu būdu
perduodami atsakingam asmeniui 24 valandas per parą. Tokiu būdu yra užtikrinama reikiamų
parametrų monitoringo sistema. Minėti šaldikliai gali būti naudojami ne tik Vilniuje, bet ir Klaipėdoje.
Šiuose šaldytuvuose, priklausomai nuo pakuotės, gali būti laikoma iki 10 000 vienetų Vakcinų.
Šaldytuvai šiuo metu yra Northway priklausančiose patalpose adresu S. Žukausko g. 9, Vilnius ir
Naujojo Uosto g. 9-1, Klaipėda. Be to, pažymime, jog Northway patalpos yra pritaikytos tinkamam
gyventojų vakcinavimo atlikimui ir atitinka visus teisės aktuose keliamus reikalavimus (įskaitant
gyventojų / pacientų srautų valdymą).
Northway šiuo metu turi ir visas kitas priemones (bei sąlygas), reikalingas užtikrinti sklandų
paskirstymo procesą, t.y. perkelti atgabentas Vakcinas į šaldiklius ir perduoti į panaudojimo vietą. Taip
pat pakankamas atsargas asmens apsaugos priemonių, būtinų užtikrinti skiepijimo komandos II
saugumo lygį.
Atsižvelgiant į tai, Northway jau šiuo metu yra tinkamai pasiruošusi priimti Vakcinas bei
nedelsiant pradėti vykdyti gyventojų vakcinaciją. Pažymime, jog šiuos veiksmus Northway gali atlikti
nedelsiant – iškart gavus Vakcinas ir tam nėra reikalingas papildomų medicinos prietaisų bei įrangos
įsigijimas.
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Šiuo visai Lietuvai svarbiu laikotarpiu privataus patyrusio verslo iniciatyva gali tapti svarbiu
postūmiu ir reikšminga pagalba įgyvendinant valstybės tikslus. Tuo labiau, išsprendus Vakcinų
saugojimo klausimą, valstybės institucijos savo dėmesį galės sutelkti į kitas pandemijos keliamas
problemas. Viliamės, kad atsižvelgsite į išdėstytas Northway galimybes bei turimą įrangą ir priemones.
Northway jau dabar yra pasiryžusi bendradarbiauti – tereikia Jūsų prisidėjimo ir intereso.
Lauksime Jūsų atsakymo ir dėkojame už skirtą laiką.
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