Ģimenes ārstiem un vakcinācijas iestādēm par vakcināciju Covid-19 ārkārtas
stāvokļa laikā
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Slimību Profilakses un kontroles centrs (SPKC) informē, ka, lai novērstu vakcīnregulējamu infekcijas slimību izplatību un
uzliesmojumus Latvijā, aicinām turpināt veikt bērnu vakcināciju ģimenes ārstu praksēs un citās vakcinācijas iestādēs arī ar Covid-19
saistītās ārkārtējās situācijas laikā. Aicinām turpināt ievērot vakcinācijas kalendārā rekomendētos intervālus
SPKC sadarbībā ar Nacionālo veselības dienestu un citiem sadarbības partneriem, darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu vakcīnu
piegāžu nepārtrauktību.
Lai medicīnas personālam nodrošinātu drošus darba apstākļus un iedzīvotājiem iespēju saņemt nepieciešamo vakcināciju, kā arī,
lai ierobežotu Covid-19 izplatību, sniedzam sekojošas rekomendācijas imunizācijas plānošanai un pacientu savstarpējo kontaktu
samazināšanai.
Vakcinācijas nodrošināšana vakcinācijas iestādē
1

Pacienti tiek aicināti uz vakcināciju tikai pēc iepriekšēja pieraksta ar noteiktu intervālu starp pacientiem.

2

Pieraksta dienā vai dienu iepriekš jāsazinās ar vakcinējamo un/vai pavadošo personu, lai:
1

pārliecinātos par akūtu elpceļu infekcijas simptomu un citu infekcijas pazīmju neesamību (klepus, paaugstināta ķermeņa
temperatūra, elpas trūkums);

2

pārliecinās par kontakta neesamību ar apstiprinātu Covid-19 gadījumu, ceļošanu ārvalstīs pēdējo 14 dienu laikā vai
neatrašanos karantīnā.

3

Apmeklējuma pieraksta datums un laiks pacientam ir stingri jāievēro.

4

Uz vizīti vienlaicīgi ierodas tikai viens bērns kopā ar vienu pavadošo personu.

5

Ja vakcinācija plānota pieaugušajam, pacients uz vakcināciju ierodas viens.

6

Nodrošināt iespēju veikt roku dezinfekciju vakcinējamai un pavadošai personai.

7

Stingri jāievēro virsmu dezinfekcijas pasākumi vakcinācijas telpās, īpašu uzmanību pievēršot bieža kontakta virsmām.

8

Darba pienākumus drīkst pildīt tikai personāls bez akūtu respiratoru saslimšanu simptomiem.

Daudzprofila veselības aprūpes iestādēs
Papildu jānodrošina droša pacientu plūsma, kas izslēdz vakcinējamās personas kontaktu ar citiem centra
apmeklētājiem/pacientiem. Nepieciešamības gadījumā mainīt vakcinācijas kabineta atrašanās vietu.
Pacientu vakcināciju veic telpā, kur netiek veiktas citas manipulācijas vai diagnostiskie izmeklējumi.
Ja vakcinācijas kabinets sniedz pakalpojumus vairāku ģimenes ārstu pacientiem, jāizveido un jāievēro precīza pacientu pierakstu
sistēma un visiem ģimenes ārstiem un viņu pacientiem jāievēro iestādes noteiktā kārtība.
SPKC aicina veselības aprūpes profesionāļus rīkoties atbildīgi, ievērojot veselības nozares speciālistu un Slimības un profilakses
centra norādījumus. Paldies par sapratni un sadarbību!
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Guiding principles for immunization actvites during the COVID-19 pandemic 
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