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Vakcinacija nuo COVID-19

Skiepijimas sustiprinančiąja trečiąja doze

PAIEŠKA 

Raktažodis

Dažniausiai užduodami klausimai
Ar galiu skiepytis sustiprinančiąja doze, jeigu po vakcinacijos dar nepraėjo 180 dienų, bet atliktas antikūnų
tyrimas yra neigiamas?
Ar reikia atlikti antikūnų tyrimą prieš skiepijantis sustiprinančiąja doze?
Kada po pasiskiepijimo sustiprinančiąja doze įsigalios Galimybių pasas arba ES Skaitmeninis COVID
pažymėjimas?
Galimybių pasas ir ES Skaitmeninis COVID pažymėjimas po pilnos vakcinacijos galioja neribotą laiką, todėl sustiprinančioji vakcinos dozė šių dokumentų
galiojimui įtakos neturi.
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-19

Kaip keisis Galimybių paso arba ES Skaitmeninio COVID pažymėjimo galiojimo sąlygos gavus
sustiprinančiąją trečiąją dozę?
Ar informacija apie sustiprinančiąją dozę bus nurodyta mano Galimybių pase arba ES Skaitmeniniame
COVID pažymėjime?
Kodėl skiepyti sustiprinančiąja trečiąja doze naudojamos tik „Comirnaty“ ir „Janssen“ vakcinos?
Kur turiu kreiptis, kad gaučiau sustiprinančiąją trečiąją vakcinos dozę?
Kas gali skiepytis sustiprinančiąja COVID-19 vakcinos doze?

Naudingos nuorodos
Gyventojams
1808.lt

Emocinė ir psichologinė pagalba

BDARNVSC

informacija visuomenei (anketos, prašymai)

„Korona Stop LT“ mobilioji programėlė

Mobilieji punktai, karščiavimo klinikos ir laboratorijos

Grįžtantiems ir atvykstantiems iš užsienio

Keliaujantiems į užsienį
KLAUSKITE

Darbdaviams
https://koronastop.lrv.lt/lt/duk/vakcinacija-nuo-covid-19/revakcinacija

Registruokis savo vakcinai čia
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COVID-19 darbovietėje: ką svarbu žinoti darbdaviui ir darbuotojams?

Informacija verslui dėl COVID-19

Darbo santykiai ekstremaliomis sąlygomis, parama darbuotojams ir darbdaviams

Darbas ir šeima
Ugdymas karantino laikotarpiu

Covid-19: ligos išmokos ir darbas

Socialiniai rodikliai

Aktuali informacija valstybės sektoriams
Informacija sveikatos priežiūros specialistams

Informacija švietimo bendruomenei

Informacija kultūros bendruomenei

Informacija žemės ūkio sektoriui

Bendruomenių iniciatyvos
#StiprūsKartu – Nacionalinis savanorių pagalbos koordinavimo centras

Savanoriai sveikatos priežiūros specialistai KONSULTUOJA INTERNETU, visus turinčius sveikatos problemų arba klausimų

Pagrindiniai informacijos šaltiniai
Pasaulio sveikatos organizacija

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras

Europos Komisijos informacija apie koronavirusą

Paskyros socialiniuose tinkluose
Vyriausybės Facebook paskyra (LRV posėdžių ir pasitarimų, spaudos konferencijų transliacijos ir įrašai)

BDARPaskutinė

atnaujinimo data: 2021-03-09

KLAUSKITE

Registruokis savo vakcinai čia
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2/2

