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Vakcīna pret jaunā koronavīrusa SARS-CoV-2 izraisīto saslimšanu Covid-19 ir droša un efektīva. Vakcinācija pret Covid-19 dod
vislabāko aizsardzību pret saslimšanu. Lasīt tālāk 



Zāļu valsts aģentūra atgādina, ka visām vakcīnām, kuras tiek reģistrētas Eiropas Savienībā, ir jāizpilda tādas pašas vienādi
augstas kvalitātes, drošuma un efektivitātes pierādījumu prasības kā jebkurām zālēm, tostarp vakcīnām. Nekādas atkāpes
no šīm stingrajām pamatprasībām netiek veiktas.
Vakcinēšanās pret Covid-19 ir brīvprātīga un pilnībā valsts apmaksāta.
Ņemot vērā vakcīnu pakāpenisko pieejamību visā Eiropas Savienībā, sākumā vakcinētas visneaizsargātākās Latvijas
iedzīvotāju grupas: veselības aprūpes darbinieki, ilgstošas sociālās aprūpes centru darbinieki un klienti, seniori, personas
ar invaliditāti mājas aprūpē un viņu aprūpētāji, valsts nozīmīgu funkciju veicēji, t.sk., operatīvo dienestu darbinieki,
epidemiologi, izglītības iestāžu darbinieki, personas ar hroniskām slimībām, nozaru prioritāro iestāžu darbinieki. Kopumā
plānots sasniegt 82% vakcinācijas aptveri no kopējā iedzīvotāju skaita 82%.

Aktuālā informācija par
vakcināciju
Skatīt vairāk

Prioritāri vakcinējamo personu grupas
Skatīt vairāk

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par
vakcināciju
Skatīt vairāk

Personas, kam apmaksā Covid-19 vakcinācijas pakalpojumu

Skatīt vairāk

Par vakcināciju pret Covid-19 iedzīvotājiem



Plašāka informācija par iedzīvotāju vakcinācija pret Covid-19 (vakcinācijas kabineti); valsts apmaksātas Covid-19 analīzes
(Covid-19 analīžu nodošanas vietas); ārstniecības iestādes, kas nodrošina ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus
Covid-19 pozitīviem pacientiem un šo personu kontaktpersonām u.c., pieejama Nacionālā veselības dienesta tīmekļa
vietnē https://www.vmnvd.gov.lv/lv

Par vakcināciju pret Covid-19 profesionāļiem



Informācija profesionāļiem (par vakcinācijas procesa organizēšanas kārtību ārstniecības iestādēs; normatīvie akti, mācību
materiāli; darbnespējas lapas izrakstīšanas nosacījumi; atbildes uz biežāk uzdotajiem par vakcinācijas procesu, u.c.
jautājumi) pieejama Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnē https://www.vmnvd.gov.lv/lv/vakcinacija-pret-covid-19

Mediju pārstāvju un veselības nozares ekspertu tikšanās, kurā sniegta izglītojoša un aktuāla informācija par vakcīnām (to
drošumu un efektivitāti) 

Veselības ministrija šī gada 25.februārī rīkoja attālināto mediju pārstāvju un ekspertu tikšanos, kurā veselības nozares
eksperti sniedza izglītojošu un aktuālu informāciju par vakcīnām (to drošumu un efektivitāti), kā arī skaidroja Covid-19
ietekmi uz veselību šobrīd un ilgtermiņā. Tikšanās tēmas: covid-19 vakcīnu drošība; sagaidāmās reakcijas; citu slimību
“apkarošana” vakcinējoties; covid-19 ietekme uz veselību šobrīd un ilgtermiņā.
Ekspertu diskusijā piedalījās: prof. Juta Kroiča – Rīgas Stradiņa universitātes Bioloģijas un mikrobioloģijas katedras
vadītāja. Dr. Anda Piebalga – Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas reanimatoloģe. Dr. Inga Krupnova – Latvijas
infektoloģijas centra Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļas vadītāja, reanimatoloģe

https://www.vm.gov.lv/lv/vakcinacija-pret-covid-19



