Vilnius vakcinaciją skatins pozityviai – kvies paauglius sportuoti su krepšinio žvaigždėmis ir
gauti skiepą
Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ „Active Vilnius“ paauglius ir jaunimą skatins skiepytis
netradiciškai - šį penktadienį Baltojo tilto aikštyne organizuojama krepšinio diena, kurios metu
gyventojus, įskaitant ir paauglius, šalia įkurtame mobiliame punkte vakcinuos sveikatos
specialistai.
Siekia apsaugoti moksleivius
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia, kad nuo rugsėjo 1 d. į mokyklas mokytis kontaktiniu
būdu sugrįš visi mokiniai. Tačiau Statistikos departamento duomenimis, Vilniaus miesto
savivaldybėje šiuo metu yra pasiskiepiję 34 proc. 12-15 m. paauglių ir 65,1 proc. 16-24 m.
jaunuolių. Nuogąstaujant, kad prasidėjus mokslo metams, ši grupė taps pažeidžiamesnė nei iki šiol,
imtasi papildomų priemonių dėmesiui į šią problemą atkreipti.
„Artėja ruduo, tad moksleiviai netrukus grįš į mokyklas, būrelius, daugiau bendraus tarpusavyje.
Vadinasi, ne tik vaikai, bet ir šeimos, kuriose yra moksleivių, turės daugiau tarpusavio kontaktų.
Norime ir vaikus, ir jų tėvus, ir ugdymo specialistus kuo geriau paruošti artėjančiam šaltajam
sezonui ir apsaugoti juos nuo užsikrėtimų koronavirusu“, - sako Vilniaus miesto vicemeras Valdas
Benkunskas.
Be to, siekiant suvaldyti COVID-19 ligos protrūkių riziką, ugdymo įstaigose bus rekomenduojamas
reguliarus testavimas mokiniams, kurie nėra pasiskiepiję. Įgijusiems imunitetą mokiniams tokios
rekomendacijos taikomos nebus.
Skatins pozityviai
Šeimas su vaikais nuo 12 m. ir jaunimą nuo 16 m. į nemokamą krepšinio renginį Baltojo tilto
aikštyne organizatoriai kviečia rugpjūčio 13 d., 17 val. Renginyje dalyvaus Vilniaus ir Sostinės
krepšinio mokyklų auklėtiniai, o treniruotes ves krepšinio klubų „Rytas“ ir „Kibirkštis“
krepšininkai. Vilniečiai taip pat turėsi galimybę mesti jiems iššūkius – varžytis tritaškių ir baudų
metimo rungtyse bei estafetėse.
Šalia aikštyno viso renginio metu, nuo 15 iki 20 val., dirbs skiepobusas, kur visi norintieji galės
pasiskiepyti nuo COVID-19. Paaugliams čia bus paruoštos „Pfizer“ ir „Moderna“ vakcinos.
Skiepobusas įsikurs greta prekybos centro VCUP. Be to, pasiskiepijusieji dalyvaus loterijoje,
kurioje galės laimėti bilietus į krepšinio varžybas visai šeimai.
„Visuomenėje daug kalbama apie neigiamas pasekmes asmenims, kurie atsisako skiepytis. Gerokai
mažiau – apie paskatas tiems, kurie ryžtasi vakcinacijai. Tai šiandien mes norime judėti šia kryptimi
– per pozityvą, švietimą ir kuo didesnį prieinamumą“, - pabrėžia V. Benkunskas.
Savivaldybė primena, kad paaugliams iki 16 m. skiepijantis reikalingi tėvų sutikimai. 16 m. sulaukę
jaunuoliai tai gali padaryti savarankiškai. Išankstinė registracija skiepams renginio metu nereikalinga.

