Projektas

MEMORANDUMAS
DĖL KOVOS SU COVID-19 PANDEMIJA VALDYMO LIETUVOJE
Įvertinus tai, kad, kaip rodo Oksfordo universiteto sudarytas valstybėse taikomo karantino priemonių
griežtumo indeksas, Lietuvoje taikomos griežčiausios Baltijos šalyse karantino priemonės, nors
Europos ligų ir prevencijos centro skelbiamais duomenimis Latvijoje šiuo metu sergamumas
koronavirusu iš trijų Baltijos šalių yra didžiausias – 550,9 atvejų 100 tūkst. gyventojų, Lietuvoje –
533,3 atvejų 100 tūkst. gyventojų, Estijoje – 518,1,
siūlome Lietuvos Respublikos Vyriausybei:











Lietuvoje veikiantiems smulkiesiems verslams sudaryti ir išlaikyti lygiavertes
sąlygas bei galimybes veikti, kaip kad yra sudarytos galimybės veikti
stambiajam mažmenos verslui – didiesiems prekybos centrams. Smulkiųjų
verslų veiklos atnaujinimas turi būti realus, o ne formalus.
Į nepriklausomų ekspertų patariamąją tarybą, patariančią Lietuvos Respublikos
Vyriausybei COVID-19 pandemijos valdymo klausimais, lygiaverčiais
pagrindais įtraukti smulkiųjų verslų atstovus, didinti atstovavimą infektologams
bei epidemiologams, pakviesti kultūros, kitų šiuo metu ten neatstovaujamų
sektorių atstovus, taip užtikrinant tiek tik šios tarybos specializaciją, jos
profesionalumo augimą, tiek atstovavimą skirtingiems visuomenės grupių
interesams, nes pandemijos suvaldymui šiuo metu jau reikia daugiau nei vien
siauro medicininio pobūdžio sprendimų priėmimo.
Skaidrinti ekspertų tarybos sprendimų priėmimo procesą, padarant jį viešu bei
atviru visuomenei. Žmonės turi teisę žinoti kas ir kaip, bei kokiais argumentais
remiantis pataria Lietuvos Respublikos Vyriausybei, o sprendimų priėmimo
viešumas leistų įsitikinti, jog ne stambaus verslo atstovai ar atstovavimas jų
interesams lemia šios tarybos, o taip pat Vyriausybės sprendimus.
Sistemiškai spręsti vakcinavimo klausimus – šių klausimų sprendimas yra
būtinas, kad sustoję valstybės sektoriai, gerėjant epidemiologinei situacijai,
atsidarytų kaip įmanoma greičiau. Tai, kad vakcinavimas vykdomas
neapgalvotai ir chaotiškai rodo ne tik aiškėjantys neskaidrūs vakcinavimo
atvejai, bet ir tai, kad sveikatos apsaugos ministro įsakymas, nustatantis
prioritetine tvarka skiepijamų gyventojų grupes, per kiek daugiau nei dvidešimt
dienų spėtas pakeisti net tris kartus.
Jau dabar teikti visuomenei aiškią informaciją, kas, kada ir kur turės galimybę
pasiskiepyti – matydami gerėjančius sergamumo rezultatus, žmonės turi teisę
pradėti planuoti tolesnę savo verslų bei kitų veiklų ateitį. Sukurti aiškius planus







tam atvejui, jei, kaip yra nuogąstaujama, nebūtų galimybės paskiepyti 70 proc.
gyventojų per artimiausią pusmetį.
Atsižvelgti į Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) 2020 m.
gruodžio 23 d. ataskaitoje išreikštą nuostatą – „COVID-19 tarp vaikų ir mokyklų
aplinkos vaidmuo viruso plitimui“, kurioje nurodomas „bendras sutarimas, kad
sprendimas uždaryti mokyklas, siekiant suvaldyti COVID-19 pandemiją, turėtų
būti naudojamas tik blogiausiu atveju. Neigiamas proaktyvaus mokyklų
uždarymo poveikis vaikų fizinei ir psichikos sveikatai bei ugdymui, o taip pat ir
ekonominis poveikis visai visuomenei, tikėtina, kad nusveria tokio uždarymo
naudą“. Taip pat, skubiai paskiepijus mokytojus, nedelsiant atverti mokyklas ir
tiems vaikams, kurių tėvai ar kiti globėjai jau turi įgiję imunitetą.
Užtikrinti, kad būtų teikiama visapusiška pagalba šeimoms, kurios neteko
pajamų ir šiuo metu susiduria su finansiniais ir (ar) sveikatos sunkumais, be kita
ko, garantuojant nemokamas konsultacijas, kurių metų šeimos gautų visą
reikiamą informaciją apie valstybės teikiamą finansinę bei psichologinę
pagalbą, ieškoti galimybių neriboti savitarpio pagalbos grupių veiklos.
Paaiškinti bei pateikti visuomenei išsamią informaciją apie neatitikimų
sergamumo COVID-19 statistikoje priežastis bei užtikrinti, kad viešai būtų
skelbiama tik patikima ir tiksli informacija apie COVID-19 sergamumą.

LVŽS šešėlinė Vyriausybė visada pasirengusi bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos Vyriausybe
COVID-19 pandemijos suvaldymo srityje ir, jei būtų poreikis, gali suteikti visą jai reikalingą pagalbą.
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