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DĖL AVIACIJOS SEKTORIAUS ĮMONIŲ ĮTRAUKIMO Į VAKCINOS NUO COVID-19 
PRIORITETINIŲ GRUPIŲ SĄRAŠUS 

 
Lietuvos verslo konfederacija (toliau – LVK), atstovaudama nuo COVID-19 pandemijos ir įvestų 

ūkinės veiklos bei keliavimo apribojimų stipriai nukentėjusį civilinės aviacijos sektorių, kreipiasi su 
prašymu įtraukti visų tarptautiniuose Lietuvos oro uostuose veikiančių ir tiesiogiai paslaugas 
asmenims teikiančių aviacijos įmonių darbuotojus į vakcinos nuo COVID-19 prioritetinių grupių 
sąrašus.  

Kaip žinia, šiuo metu dėl Lietuvoje ir pasaulyje vis augančios imunizacijos, turizmo sektorius 
pagaliau turi progrą po truputį didinti veiklos apimtis ir pasiūlyti keliautojams didesnį skaičių 
skrydžių maršrutų atostogoms, verslui ir išeiviams aktualiomis kryptimis. Tačiau, atsižvelgus į tai, jog 
aviacijos įmonių darbuotojai šiuo metu vis dar yra nepaskiepyti, išlieka didelė rizika dėl galimo COVID-
19 atvejų protrūkio įmonėse susidurti su nepertraukiamam paslaugų teikimui oro uostui ir keleivių 
aptarnavimui būtinų darbuotojų trūkumu. Esant nepakankamam darbuotojų skaičiui neišvengiamai 
būtų keliamas klausimas dėl skrydžių saugos reikalavimų sąlygoto trumpalaikio keleivių ir orlaivių 
aptarnavimo paslaugų teikimo sustabdymo (nutraukimo) paveiktame oro uoste. Civilinės aviacijos 
įmonės jau šiuo metu susiduria su COVID-19 susirgimų atvejais keleivius aptarnaujančiose įmonėse, 
todėl padėtis neramina. 

Jeigu skubiai nebus imtasi atitinkamų veiksmų, kad aviacijos sektoriaus darbuotojai būtų 
vakcinuoti, rizikuojame, kad oro uostų veikla sutriks, o į Lietuvą atvykstantys ar norintys išvykti 
keleiviai nebus aptarnaujami. 

Atsižvelgus į poreikį užtikrinti nenutrūkstamą tarptautinį susisiekimą, prekių judėjimą oru, 
įvertinus neišvengiamą įgulų narių ir darbuotojų tiesioginį kontaktą su keleiviais, galimai nešiojančiais 
COVID-19 virusą, bei kitų Europos šalių praktiką, siūlome prioriteto tvarka skiepyti šioms 
kategorijoms priklausančius aviacijos įmonių darbuotojus: 

a) tarptautinių skrydžių įgulų narius (įskaitant ir keleivių salono įgulos narius); 

b)  oro uostuose dirbantį aptarnaujantį personalą, teikiančius paslaugas atvykstantiems ir 

išvykstantiems keleiviams bei orlaiviams;   

c) antžeminio orlaivių aptarnavimo specialistus; 

d) skrydžių instruktorius teikiančius privalomas aviacijos mokymo paslaugas orlaivių įgulų 

nariams. 

Poreikis: apie 3000 darbuotojų. 

 

Dėkojame už bendradarbiavimą.  

 

Pagarbiai 
Generalinė direktorė        Eglė Radišauskienė 
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