Arī pirmssvētku laikā NVD turpina izbraukuma vakcināciju pret Covid-19 Latvijas
novados
Publicēts: 14.12.2021.

No trešdienas, 15. decembra, līdz otrdienai, 21. decembrim, Latvijas novados izbraukuma vakcinācijas pret Covid-19 –
iedzīvotājiem tiks nodrošināta gan pirmā, gan otrā vakcīnas deva, gan pēc pieprasījuma arī balstvakcinācija.
Izbraukuma vakcinācija šajā nedēļā būs pieejama Salaspilī, Kuldīgā, Kandavā, Jēkabpilī, Balvu, Kokneses, Rēzeknes un Daugavpils
novadā, sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem – Rēzeknē un Augšdaugavas novadā, kur vakcinācija notiek viensētās
pēc iepriekšēja pieraksta cilvēkiem, kuriem ir apgrūtinoši tikt līdz tuvākajam vakcinācijas punktam.
Aizvadītajā mēnesī notikušas vairāk nekā 100 izbraukuma vakcinācijas pret Covid-19 un tajās vakcīnu saņēma vairāk nekā 5000
cilvēku.

Trešdien, 15. decembrī
Izbraukuma vakcinācija Rēzeknē sadarbībā ar NBS.
No 9.00 līdz 16.00 Rēzeknē, pie veikala “Maxima”, Atbrīvošanas alejā 141 vakcinēšanās vakcīnbusā.
No 10.00 līdz 12.00 Daugavpils novada Tabores pagastā, Tabores pagasta ēkā.

No 11.45 līdz 13.00 Jēkabpilī, pie veikala “Beta” stāvlaukumā, Atmodas ielā 7, un no 13.30 līdz 14.30 pie Sporta nama, Brīvības ielā
2J, – vakcinēšanās vakcīnbusā.
No 15.30 līdz 16.00 Jēkabpils novada Ābeļu pagastā, Brodos, pie Ābeļu pagasta pārvaldes, Aldaunes ielā 13 – vakcinēšanās
vakcīnbusā.

Ceturtdien, 16. decembrī
No 9.00 līdz 16.00 Rēzeknē pie veikala “Lidl”, Atbrīvošanas alejā 125, vakcinēšanās vakcīnbusā.
No 10.00 līdz 17.00 Salaspilī, Smilšu ielā 1.

Piektdien, 17. decembrī
No 9.00 līdz 16.00 Rēzeknē, pie veikala “Lidl”, Atbrīvošanas alejā 125 - vakcinēšanās vakcīnbusā.
Izbraukuma vakcinācija Rēzeknē sadarbībā ar NBS.

Sestdien, 18. decembrī
No 9.00 līdz 11.00 Kokneses novada Bebru pagastā, bibliotēkā.
No 9.00 līdz 16.00 Rēzeknē, bijušā teātra “Joriks” stāvlaukumā, Latgales ielā 54, vakcinēšanās vakcīnbusā.
No 10.00 līdz 17.00 Kuldīgā, Kuldīgas vieglatlētikas manēžā, Dzirnavu ielā 13.
No 12.00 līdz 14.00 Koknesē, kultūras namā.
No 15.30 līdz 17.30 Jaunjelgavā, kultūras namā.

Svētdien, 19. decembrī
No 9.00 līdz 16.00 Rēzeknē, pie veikala “Maxima”, Maskavas ielā 16 - vakcinēšanās vakcīnbusā.
No 10.00 līdz 17.00 Kandavā, Kandavas kultūras namā, Lielā ielā 28.

Pirmdien, 20. decembrī
No 9.00 līdz 16.00 Rēzeknē, stāvlaukumā pie Olimpiskā centra, Stacijas ielā 30B, vakcinēšanās vakcīnbusā.
No 15.00 līdz 17.00 Daugavpils novada Vecsalienas pagastā, Červonkas pilī.

Otrdien, 21. decembrī

No 9.00 līdz 10.00 Aglonas pagasts, Somersētas ielā 34.
No 9.00 līdz 16.00 Rēzeknē pie veikala “Maxima” Atbrīvošanas alejā 141 vakcinēšanās vakcīnbusā.
No 9.00 līdz 11.00 Balvu novada Tilžas pagastā, Tilžā, Tilžas kultūras namā, Brīvība ielā 5.
No 10.30 līdz 11.30 Riebiņu novada, Rušonas pagastā, Aglonas ielā 2.
No 11.30 līdz 13.30 Balvu novada Baltinavas pagastā, Baltinavā, Baltinavas kultūras centrā, Kārsavas ielā 16.
No 12.00 līdz 13.00 Riebiņu novada, Stabulnieku pagastā, Skolas ielā 3.
No 13.30 līdz 14.30 Riebiņu pagastā, Saules ielā 8.
No 14.00 līdz 16.00 Balvu novada Šķilbēnu pagastā, Rekovā, Jauniešu iniciatīvas centrā “Zvaniņš”, Bērzu ielā 2.
No 15.00 līdz 16.00 Vārkavas novada Upmalas pagastā, Skolas ielā 5.
Izbraukuma vakcinācija Augšdaugavas novadā sadarbībā ar NBS.

Uz vakcināciju līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte), potēšanas pase (ja tāda ir), uz vakcināciju vēlams
ierasties tādā apģērbā, kas ļauj viegli atbrīvot plecu, savukārt pusaudžiem no 12 līdz 13 gadiem vakcinācijas laikā nepieciešama
mātes vai tēva (vai cita likumiskā pārstāvja) klātbūtne, kā arī šādi dokumenti: likumiskajam pārstāvim - pase vai personas apliecība,
kā arī apliecinošs dokuments par bērnu (ieraksts par bērnu pasē vai dzimšanas apliecība, vai nepieciešamības gadījumā notariāli
apstiprināta pilnvara).
Atgādinām, ka no 2. decembra ir iespēja saņemt balstvakcīnu tiem vakcinētajiem iedzīvotājiem, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu.
Jāpiebilst, ka atbilstoši Imunizācijas Valsts padomes rekomendācijām balstvakcīna nav nepieciešama cilvēkiem, kuri ir saņēmuši
divas potes un kuri ir pārslimojuši Covid-19 (izņēmums, ka ir būtiski novājināta imūnsistēma).
Baltstvakcīna īpaši vēlama cilvēkiem vecumā no 40 gadiem, sevišķi senioriem, kas ir vecāki par 65 gadiem, un augsta riska
pacientiem ar novājinātu imūnsistēmu.
Tie, kuri vakcinēti ar “Vaxzevria” (“Astra Zeneca”) balstvakcīnu var saņemt, ja kopš otrās devas ir pagājuši pieci mēneši; tie, kuri
vakcinēti ar mRNS vakcīnām “Spikevax” (“Moderna”) vai “Comirnaty” (“Pfizer-BioNTech”), ja kopš otrās devas pagājuši seši mēneši.
Savukārt tie, kuri vakcinēti ar “Johnsons&Johnsons” ražoto “Janssen”, uz balstvakcināciju var doties pēc astoņām nedēļām, kad
saņemta pote.
Gadījumā, ja cilvēks ir saņēmis vienu devu un ir pārslimojis Covid-19, tad balstvakcīna nepieciešama pēc sešiem mēnešiem pēc
vakcīnas saņemšanas vai pārslimošanas brīža, atkarībā no tā, kas bijis pēdējais.
Prioritāri iedzīvotāji aicināti pieteikties portālā Manavakcina.lv vai zvanot uz tālruņa numuru 8989 vai izmantot dzīvās rindas
iespējas vakcinācijas centros, vakcinācijas punktos tirdzniecības centros un pašvaldību telpās, izbraukuma un pagaidu vakcinācijas
punktos. Balstvakcināciju ir iespējams saņemt arī vakcinācijas kabinetos ārstniecības iestādēs un pie ģimenes ārstiem.

https://www.vmnvd.gov.lv/lv/jaunums/ari-pirmssvetku-laika-nvd-turpina-izbraukuma-vakcinaciju-pret-covid-19-latvijasnovados

