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Informācija presei

No 17. maija tiek uzsākta 16-17 gadus vecu jauniešu vakcinācija ar Pfizer-BioNTech vakcīnu Comirnaty. Pieteikties var vietnē
manavakcina.lv, pa tālruni 8989, pie sava ģimenes ārsta vai ārstniecības iestādē, iepriekš pārliecinoties, ka vakcinācijas iestādē ir
pieejama Pfizer-BioNTech vakcīna Comirnaty.
Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem Latvijā kopumā ir 36 226 jaunieši 16 un 17 gadu vecumā. Atbilstoši Pacientu
tiesību likuma 13. pantam nepilngadīgiem pacientiem no 14 gadu vecuma ārstniecība ir pieļaujama, ja saņemta viņu piekrišana,
līdz ar to ir jaunieši paši var pieņemt lēmumu vakcinēties un nav nepieciešama vecāku vai aizbildņu atļauja vakcīnas saņemšanai.
Vakcinācija pret Covid-19 16-17 gadus veciem jauniešiem notiks ar Pfizer-BioNTech vakcīnu Comirnaty. Piesakoties, svarīgi
pārliecināties, ka izvēlētajā vakcinācijas punktā ir pieejama šī tipa vakcīna. Tās ir pieejamas liela mēroga vakcinācijas centros un
citās ārstniecības iestādes vai ģimeņu ārstu praksēs.
Pieteikties vakcinācijai liela mēroga vakcinācijas centrā var:
1

Vietnē www.manavakcina.lv, ja personai ir internetbankas pilnā versija un iespēja autentificēt sevi portālā www.latvija.lv,
izvēloties sev ērtu vakcinācijas vietu, datumu un laiku.
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Zvanot pa tālruni 8989, izvēloties sev ērtu vakcinācijas vietu, datumu un laiku.

Svarīgi! Piesakoties manavakcina.lv vai pa tālruni 8989, jāizvēlas liela mēroga vakcinācijas centrs šajās pilsētās:

Pilsēta

Vakcinācijas centra vieta

Pilsēta

Rīga

BT1 Ķīpsala

Tukums

Rīga

ATTA centrs

Talsi

Talsu sporta nams

Rīga

Kongresu nams

Kuldīga

Vieglatlētikas manēža

Saldus

Sporta centrs

Madona

Sporta centrs

Cēsis

Super Netto

Salaspils

Salaspils Sporta halle

Valmiera

Valmieras Kultūras centrs

Olaine

Jaunolaines Sporta nams

Rēzekne

Gors

Olaine

Olaines Sporta nams

Alūksne

Alūksnes Kultūras centrs

Daugavpils

Parādes 7, sporta
komplekss

Vakcinācijas centra vieta
Tukuma 3. pamatskolas sporta
zāle

Daugavpils

Daugavpils Kultūras pils

Bauska

Bauskas Sporta Halle

Jēkabpils

Jēkabpils Sporta centrs

Sigulda

Siguldas Sporta centrs

Jelgava

Zemgales Olimpiskais centrs

Ogre

Sporta centrs

Liepāja

Liepājas Olimpiskais centrs

Dobele

Dobeles Sporta Centrs

Ventspils

Sporta nams “Centrs”

Ķekava

Ķekavas vidusskola

Jūrmala

Jūrmalas Sporta skola

Jaunietim ir iespēja pieteikties vakcinācijai ari citā ārstniecības iestādē vai pie ģimenes ārsta. Tad iepriekš jāpārliecinās, vai šajā
vakcinācijas punktā ir pieejama Pfizer – BioNTeCH ražotā vakcīna Comirnaty. Vakcinācijas kabinetu kontaktinformācija ir atrodama
šeit.
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