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Covid-19

Preses relīzes

Ministru kabineta sēdē apstiprinātas tās iedzīvotāju grupas, kuras vakcīnu pret Covid-19 saņems prioritārā kārtībā.
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Informatīvais ziņojums “Par prioritāri vakcinējamām personu grupām” 

Ņemot vērā to, ka dažādu pret Covid-19 izstrādātāju vakcīnas Eiropas Savienībā (turpmāk - ES) tiek reģistrētas pakāpeniski un
reģistrēto vakcīnu ražošanas un piegāžu apjomi ir ierobežoti, ES dalībvalstīs, tai skaitā arī Latvijā, ir pieejams ierobežots vakcīnu
daudzums, Eiropas Komisija (turpmāk – EK) ir aicinājusi dalībvalstis noteikt prioritāri vakcinējamo personu grupas, kā arī vakcīnu
loģistikas un vakcinēšanas procesa organizēšanu.
Ņemot vērā EK rekomendācijas prioritāri vakcinējamo personu grupu noteikšanai un Pasaules Veselības organizācijas (turpmāk –
PVO) ieteikumus, Veselības ministrija, nosakot prioritāri vakcinējamās sabiedrības grupas, ir vadījusies pēc medicīniskām un
epidemioloģiskām indikācijām:
1

personas, kas ir pakļautas visaugstākajam inficēšanās riskam un kas ir saistītas ar pastāvīgu uzturēšanos iestādēs ar
visaugstāko Covid-19 izplatības risku (piemēram, ārstniecības personas, ilgstošas sociālās aprūpes centru darbinieki un klienti
u. c.);

2

personas, kurām Covid-19 inficēšanās saistīta ar smagiem veselības traucējumiem un nāvi (piemēram, seniori, personas ar
hroniskām slimībām, personas, kurām tiek veiktas nopietnas medicīniskas manipulācijas);

3

personas, kuras uzturas paaugstinātas inficēšanās apstākļos, kur nav iespējams ievērot distancēšanos, un kuras saskaras ar
lielu skaitu citu cilvēku, tādējādi veicinot infekcijas pārnešanu plašāk sabiedrībā (piemēram, izglītības iestāžu pedagogi).

Apstiprinātās prioritārās grupas ir šādas:
Veselības aprūpes darbinieki (kas aprūpē Covid-19 pacientus, ārstniecības personas slimnīcās, ambulatori un izglītības iestādēs,
ģimenes ārsti, farmaceiti u.c.), pacienti ar nopietnām medicīniskām indikācijām vai gaida nopietnas manipulācijas (piem.
onkoloģiskie, gaida operāciju, ilgstoši stacionārā u.c.),
Sociālās aprūpes centri (un pielīdzināmi), kritiskās amatpersonas valsts darbības nepārtrauktībai un drošībai
Seniori virs 60 gadiem, pacienti ar noteiktām hroniskām slimībām un viņu mājsaimniecības, kā arī personas, kas mājās aprūpē
smagi slimos
Izglītības iestāžu darbinieki, operatīvo dienestu darbinieki, NBS, Ieslodzījuma vietu un Valsts probācijas dienesta darbinieki,
energoapgādes kritiski svarīgie darbinieki
Personas speciālās iestādēs (ieslodzījumā, patversmēs),
Nozaru kritiski svarīgie darbinieki, reliģisko organizāciju personāls
Uzņēmumu darbinieki, kas sastopas ar lielu skaitu cilvēku, uzņēmumu darbinieki lielos kolektīvos & jāstrādā kopā, ekonomikai
svarīgāko uzņēmumu darbinieki
Visi pārējie iedzīvotāji.
Saskaņā ar Latvijā apstiprināto vakcinācijas pret Covid-19 plānu, 5.februārī darbu uzsāka Covid-19 vakcīnas agrīnās pieteikšanās
vietne www.manavakcina.lv, kur uz 9. februāra 10.00 jau 64 000 iedzīvotāji pieteikušies savai vakcīnai. Rīt, 10.februārī darbu
uzsāks jau otrs no kopā četriem plānotajiem pieteikšanās veidiem – bezmaksas tālruņa līnija 8989. Visiem iedzīvotājiem, arī tiem,

kas atrodas prioritārajās grupās, ir jāpiereģistrējas vai nu vietnē www.manavakcina.lv, vai arī pa tālruni 8989.
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