Latvija saņēmusi “AstraZeneca” un “BioNTech-Pfizer” ražoto vakcīnu piegāžu
daļas
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Latvija saņēmusi ražotāja “AstraZeneca” vakcīnas “Covid-19 Vaccine AstraZeneca” piegādes daļu – 14 400 devas. Tāpat saņemta
arī ražotāja “BioNTech-Pfizer” vakcīnas “Comirnaty” ceturtā piegāde – 1 170 devas. Saņemtās vakcīnas tiks izmantotas, lai
turpinātu iedzīvotāju vecumā virs 70 gadiem vakcināciju, ilgstošas sociālās aprūpes centru darbinieku un klientu vakcināciju, kā arī
medicīnas iestāžu darbinieku vakcināciju.
Šobrīd seniori virs 70 gadiem ir otra lielākā prioritārā grupa pēc saņemto vakcīnu skaita aiz medicīnas iestāžu darbiniekiem. Uz 1.
martu kopā vakcīnas saņēmuši vairāk kā 11 000 senioru. Ilgstošas sociālās aprūpes centros kopā vakcinēti vairāk nekā 5100
klientu un vairāk nekā 2200 vakcīnas izmantotas centru darbinieku vakcinācijai.
7. februārī tika saņemta ražotāja vakcīnas “Covid-19 Vaccine AstraZeneca” pirmā daļa – 7 200 devas, 12. februārī otrā daļa –
9 600 devas, 20. februārī trešā daļa – 16 800 devas. Nākamās vakcīnas devu piegādes plānotas 9. martā – 24 000 devas, 17.
martā – 15 412 devas, 24. martā – 37 444 devas un 31. martā – 40 912 devas. Plānotās piegādes vēl nav pilnībā apstiprinātas no
ražotāja puses.
26. decembrī tika saņemta vakcīnas “Comirnaty” pirmā daļa – 9 750 devas. Piegādes otro daļu Latvija saņēma 4. janvārī – 13 650
vakcīnas devas, 11. janvārī trešo daļu – 6 825 vakcīnas devas.
Jārēķinās ar to, ka plānotās Covid-19 vakcīnu devu piegādes ir mainīgas un atkarīgas no ražotāja spējas nodrošināt vakcīnu
pieejamību.
Vakcīna “Comirnaty” tiks uzglabāta Valsts asinsdonoru centrā (VADC), kā rīcībā ir trīs jaunas dziļās saldēšanas iekārtas, kas
nodrošina ražotāja noteiktās vakcīnas uzglabāšanas prasības, bet par vakcīnas loģistiku Latvijā un tās izvadāšanu uz konkrētiem
vakcinācijas kabinetiem atbildīgs AS “Recipe Plus”. Par vakcīnas “COVID-19 Vaccine AstraZeneca” un “COVID-19 Vaccine Moderna”
uzglabāšanu Latvijā atbildīgs uzņēmums SIA "Vakcīna", kā arī uzņēmums atbildīgs par vakcīnas loģistiku Latvijā, veicot vakcīnu
izvadāšanu uz konkrētiem vakcinācijas kabinetiem.

Informācijai:
Kopumā Latvijai līdz šim piegādātas 94 995 vakcīnu devas – ražotāja “Pfizer-BioNTech” vakcīnas “Comirnaty” saņemtās piegādes
(26.12.2020. – 9 750; 04.01.2021. – 13 650; 11.01.2021. – 6 825; 01.03.2021. – 1 170), ražotāja “Moderna Biotech Spain, S.L.”
vakcīnas “Moderna” saņemtās piegādes (12.01.2021 – 1 200; 31.01.2021. – 2 400; 12.02.2021. – 3 600; 24.02.2021. – 8 400),
ražotāja “AstraZeneca” saņemtā piegāde (07.02.2021. – 7 200; 12.02.2021. – 9 600; 20.02.2021. – 16 800; 02.03.2021. – 14 400).
Ražotāja “AstraZeneca” vakcīnas “COVID-19 Vaccine AstraZeneca” solītās piegādes pa ceturkšņiem un to apjomi:
1. ceturksnī – 165 768 vakcīnas devas;
2. ceturksnī – 851 728 vakcīnas devas;
3. ceturksnī – 254 374 vakcīnas devas.

Ražotāja “BioNTech-Pfizer” vakcīnas “Comirnaty” plānotās piegādes pa ceturkšņiem un to apjomi:

1. ceturksnī – 37 538 vakcīnas pamatdevas un papilddevas;
2. ceturksnī – 371 704 vakcīnas pamatdevas un papilddevas;
3. ceturksnī – 359 866 vakcīnas pamatdevas un papilddevas;
4. ceturksnī – 644 579 vakcīnas papilddevas.

Informācija par vakcīnu izstrādi un apstiprināšanu pieejama Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnes www.zva.gov.lv sadaļā “Covid-19
ziņas”.

https://www.spkc.gov.lv/lv/jaunums/latvija-sanemusi-astrazeneca-un-biontech-pfizer-razoto-vakcinu-piegazu-dalas

