Vakcinācija pret Covid-19 Latvijā varētu uzsākties 28. decembrī
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Informācija presei

Ja Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) ieteiks reģistrēt “BioNTech un Pfizer” izstrādāto vakcīnu pirmdien, 21.decembrī, tad dažu dienu
laikā Eiropas Komisija (EK) lemtu par par reģistrācijas apliecības piešķiršanu, kas ir derīga visās ES un EEZ dalībvalstīs. Pēc tam
vakcīnu var sākt nogādāt vienlaikus uz visām Eiropas Savienības valstīm, tostarp Latviju. Līdz ar to, 28. decembrī Latvijā sāks
darboties 10 vakcinācijas kabineti, kuros vakcīnu saņemt varēs ārstniecības personāls, kas strādā ar COVID-19 pacientiem un
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) darbinieki.
Visi minētie datumi var mainīties, jo oficiāli ne EZA, ne EK šos datumus no savas puses nav apstiprinājuši.
Veselības ministre Ilze Viņķele uzsver: “Vakcinācijas uzsākšana nav sacensība uz ātrumu. Mūsu prioritāte ir pārliecība, ka visas

iesaistītās puses ir zinošas un gatavas darbam. Atgādinu, ka ir daļa informācijas, ko ES valstis saņems tikai brīdī, kad EZA vakcīnu
ieteiks reģistrēt. Vienlaikus mēs esam izdarījuši visu, lai Latvijas puse būtu gatava vakcīnu saņemt, organizēt tās izplatīšanu un
piedāvātu to saņemt pirmajai sabiedrības grupai, kas šobrīd ir visneaizsargātākā – mediķi, kas strādā ar COVID-19 pacientiem un
NMPD darbinieki .”
Vakcinēšanās pret Covid-19 būs brīvprātīga, nevis obligāta, tostarp veselības aprūpes darbiniekiem. Ņemot vērā vakcīnu
pakāpenisko ienākšanu tirgū, sākumā tiks vakcinētas visneaizsargātākās Latvijas sabiedrības grupas. Mērķis ir nodrošināt
nepārtrauktu veselības aprūpes sistēmas darbu, kā arī samazināt mirstības un saslimstības radīto slogu uz veselības aprūpes
sistēmu.
Pēc citu vakcīnu izvērtēšanas Eiropas Zāļu aģentūrā un pēc to reģistrēšanas Eiropas Savienībā, nākamā gada janvārī Latvijai tiks

piegādātas arī citu ražotāju vakcīnas (kā “Moderna” un “AstraZeneca” izstrādātās vakcīnas).
Pirmie Latvijā vakcīnas saņems veselības aprūpes darbinieki, kuri strādā ar Covid-19 pacientiem slimnīcās un NMPD. Pēc tam secīgi
vakcinēties varēs pārējie veselības aprūpes darbinieki, sociālās aprūpes centru darbinieki un klienti, cilvēki ar hroniskām slimībām
un cilvēki no 60 gadu vecuma, kā arī operatīvo dienestu darbinieki, izglītības iestāžu darbinieki, cilvēki ieslodzījuma vietās un visi
pārējie Latvijas iedzīvotāji. Plānots, ka visi pārējie Latvijas iedzīvotāji varēs vakcinēties, sākot ar 2021. gada otro ceturksni.
Pirms apstiprināšanas visas vakcīnas, tostarp vakcīnas pret Covid-19, Eiropas Savienībā (ES) tāpat kā jebkuras citas zāles tiek
pārbaudītas pēc vienādi augstiem kvalitātes, drošuma un efektivitātes standartiem. Atšķirīgais Covid-19 vakcīnu gadījumā ir tas, ka
to izstrādes un potenciālās apstiprināšanas ātrums ir daudz lielāks, ņemot vērā steidzamo nepieciešamību pēc vakcīnas
sabiedrības veselības aizsardzībai ārkārtas apstākļos. Tāpēc gan uzraugošās institūcijas, gan izstrādātāji ir ieguldījuši un apvienojuši
vēsturiski nebijušu apjomu zinātnes, cilvēku un finanšu resursus, kā arī radikāli mainīta sadarbības operativitāte starp vakcīnu
reģistrēšanu uzraugošajām iestādēm un vakcīnu izstrādātājiem.
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Iedzīvotāju vakcinēšanas laika plāns 
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