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Izņēmumi vakcinētām personām –
pētījumi, citu valstu pieredze



Kas ir droši? Zinātnes atziņas.

ECDC

• (viens pētījums) viena mājsaimniecības locekļa vakcinācija pārējiem mājsaimniecības locekļiem par 30% 
samazina inficēšanās risku

• (atsevišķi pētījumi) vakcinētiem cilvēkiem zemāka vīrusu slodze un izdalīšana, tas nozīmē zemāku infekcijas 
pārnešanas risku

• vakcinācija novērš saslimšanu ar simtomātiskām un bezsimptomu Covid-19 formām, tomēr efektivitāte ir 
atšķiras dažādām vakcīnām un indivīdiem

• vakcīnu efektivitāte varētu būt zemāka pret atseviškiem jaunajiem SARS-CoV-2 paveidiem

CDC rekomendācijas (ASV)

• vakcinēti cilvēki var uzturēties vienās telpās ar citiem vakcinētiem cilvēkiem, nelietojot individuālos 
aizsardzības līdzekļus un neievērojot distanci

• vakcinēti cilvēki var apmeklēt nevakcinētus cilvēkus no vienas mājsaimniecības, kam ir zems risks saistībā ar 
Covid-19, nelietojot individuālos aizsardzības līdzekļus un neievērojot distanci

• ja nav simptomu, var neievērot mājas karantīnu un neveikt testēšanu pēc kontakta ar SARS-CoV-2 inficētu 
personu

• var ceļot neveicot Covid-19 testus un neievērojot pašizolāciju



Baltijas valstis

Igaunija

• 6 mēnešus pēc vakcinācijas vai pārslimošanas nav jāievēro pašizolācija pēc 
ierašanās no augsta riska valsts vai mājas karantīna pēc kontakta ar Covid-19 
pacientu (no šī gada 1.februāra)

• notiek diskusija par iespēju vakcinētām personām ļaut izmantot konkrētus 
pakalpojumus (vēl nepieciešams juridisks vērtējums)

Lietuva

• nav jāveic Covid-19 tests ieceļojot valstī un nav jāievēro pašizolācija

• nav jāievēro mājas karantīna pēc kontakta ar inficētu personu

• no 19.04 vakcinētas personas varēs pulcēties brīvā dabā līdz 10 cilvēkiem



Slovēnijā nav nepieciešams veikt testēšanu uz Covid-19, lai pamestu dzīvesvietu reģionos, kur
tas ir aizliegts personām bez Covid-19 testa

Polijā var neveikt papildus testēšanu uz Covid-19, lai saņemtu veselības aprūpes
pakalpojumus; netiek attiecināti cilvēku skaita pulcēšanās ierobežojumi; nav jāievēro
pašizolācija iebraucot valstī vai mājas karantīnu pēc kontakta ar inficētu personu

Horvātijā atļauta robežu šķērsošana neveicot Covid-19 testu un neievērojot pašizolāciju; nav 
jāievēro mājas karantīna pēc kontakta ar inficētu personu

Rumānijā atļauta robežu šķērsošana neveicot Covid-19 testu un neievērojot pašizolāciju

Čehijā nav jāievēro mājas karantīna pēc kontakta ar inficētu personu; var neveikt obligāto 
skrīnga testēšanu, ko nosaka darba devējs

Zviedrijā atļauta brīva tikšanās ar citām vakcinētām personām iekštelpās

Dānijā (plānots) izņēmumi izklaides pakalpojumu izmantošanai no 6.maija; paplašināta 
iekštelpu aktivitāšu izmantošana

Francijā, Spānijā, Nīderlandē – papildus izņēmumi ilgstošas sociālās aprūpes centru darbībā

Eiropas Savienības valstis



ASV 
(pilnībā vakcinētām personām)

Ceļošana:
• Iekšzemē: ar ceļot iekšzemē bez testēšanās pirms vai pēc ceļošanas; nav 

jāievēro pašizolācija pēc ceļošanas iekšzemē

• Starptautiski:
✓nav jāveic Covid-19 tests izbraucot no ASV, ja to nepieprasa mērķa valsts

✓nevajag ievērot pašizolāciju ASV pēc starptautiskās ceļošanas

✓ ierodoties ASV, joprojām jāuzrāda negatīvs SARS-CoV-2 testa rezultāts vai dokuments 
par izslimošanu pirms tie iekāpj lidmašīnā uz ASV  

Citi :

• privāta viesošanās mājas apstākļos iekštelpās bez maskām un distancēšanās, ja 
viesojas pie citiem pilnībā vakcinētajiem

• privāta viesošanās mājas apstākļos iekštelpās bez maskām, ar vienu 
mājsaimniecību, kas nav vakcinējušies, bet kam nav augsti veselības riski



Izraēla 
(personām ar Digitālo zaļo sertifikātu: vakcinētas 

vai pārslimojušas)

• var izmantot noteiktus pakalpojumus (sporta klubi, peldbaseini, 
restorāni un bāri, kultūras un izklaides vietas utml.) Sarakstu 
pakāpeniski pārskata.

• viesnīcās bez zaļā sertifikāta var uzturēties tikai ar negatīvu Covid-19 
testu (veikts 48h laikā)



Izņēmumu vakcinētām personām 
ieviešana Latvijā



Kas ir vakcinēta persona?

• 2 nedēļas pēc pabeigta vakcinācijas kursa

• AstraZeneca (VAXZEVRIA/COVID-19 Vaccine) - arī no 21. - 90. 
dienai pēc 1.devas

Saņemta vakcīna, kuru atzinusi:

• Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) 

• vai Pasaules Veselības organizācija (PVO)

• vai regulators, ar kuru ES vai Latvijai ir līgums par ražotāju pārbaužu 
atzīšanu



Ieviešanas nosacījumi

• pietiekama sabiedrības un riska grupu vakcinācija

• atbilstoša epidemioloģiskā situācija

• nodrošināta pieejamība vakcinācijai plašai sabiedrībai ne tikai prioritāri 
vakcinējamām grupām

• novērsti iespējamie riski diskriminācijai

• ieviests efektīva vakcinācijas fakta kontrole (Digitālie zaļie sertifikāti)

2 posmi:

• tuvākajā laikā - izņēmumi, kas saistīti ar specifiskiem gadījumiem (rutīnas 
skrīnings, sociālās aprūpes centri, karantīnas)

• pie pietiekamas aptveres – izņēmumi, kas attiecas uz plašāku sabiedrību



Tuvākajā laikā ieviešamie izņēmumi

Vakcinētām personām atcelt rutīnas skrīningu, kas notiek kolektīvos, t. sk. ko organizē Veselības inspekcija

Laboratorisko izmeklēšanu uz Covid-19 vakcinētām personām joprojām veic:

• saslimšanas gadījumā, pastāvot aizdomām par Covid-19

• ja to nosaka ārstniecības persona pēc klīniskām veselības indikācijām (piemēram pirms augsta riska 

manipulācijām)

• pēc epidemioloģiskām indikācijām (uzliesmojums kolektīvā, iestādē), ja to rekomendē SPKC epidemiologs

Atvieglojumi ilgstošas aprūpes sociālās aprūpes klientiem:

• pie vakcinētiem klientiem var ierasties apmeklētāji, lietojot aizsarglīdzekļus (sejas maskas)

• vakcinētiem klientiem ir iespējas kopīgiem pasākumiem centra ietvarā

• iespēja doties ārpus iestādes, ievērojot sabiedriskajās vietās noteiktās piesardzības pasākumus

• vakcinētiem māksliniekiem iespēja uzstāties centros ar augstu vakcinācijas aptveri (pārsniedz 70%)

• vakcinēti klienti un darbinieki savstarpēji kontaktējoties var nelietot individuālos aizsardzības līdzekļus

• Var neievērot mājas karantīnas nosacījumus, ja ir veikts Covid-19 tests un tas ir negatīvs



Izņēmumi, kad ir pietiekama vakcinācijas aptvere, 
atbilstoša epidemioloģiskā situācija 

un ieviests zaļais sertifikāts

1. vakcinētas personas var lielākā skaitā pulcēties brīvā dabā (sporta aktivitātes un pasākumi, 
kultūras un izklaides pasākumos u.tml.)

2. var atrasties kopā ar citiem vakcinētiem cilvēkiem iekštelpās, (t.sk. kultūras un izklaides 
pasākumi, ēdināšana), pakalpojumi iekštelpās tikai vakcinētām personām. (NB! vakcinēti 
arī pasākuma organizētāji un pakalpojuma sniedzēji)

3. var neievērot pašizolāciju, ierodoties Latvijā no valstīm ar augstu Covid-19 izplatību, ja ir 
veikts Covid-19 tests un tas ir negatīvs. (iespējams, pašizolācija, ieceļojot no valstīm ar 
SARS-CoV-2 celmiem, kas ir augsti infekciozi vai vakcīnas mazāk efektīvas)

4. vakcinēti pakalpojuma sniedzēji var nelietot individuālos aizsardzības līdzekļus, sniedzot 
individuālus pakalpojumus norobežotā telpā. (neattiecas uz ārstniecības iestādēm)

5. darba kolektīvos, kuros ir vakcinēti darbinieki, var nelietot individuālos aizsardzības 
līdzekļus (ja nav saskare ar klientiem)



Vakcināciju motivējoši pasākumi

Pasākums Riski

Iespēju izsniegt B darba nespējas lapu no pirmās 
dienas, ja personai ir nelabvēlīgs notikums pēc 
vakcinācijas

Var veicināt veselības traucējumu simulāciju vai 
vieglu simptomu pārspīlēšanu.
Risks nekontrolētam darbnespējas gadījumu 
pieaugumam.
T.sk. palielinātos ziņojumu skaits, izraisot 
nepamatotas bāžas par vakcīnu drošumu.

Kuponi, kas saistīti ar vakcinācijas faktu.
Kuponu un atvieglojumu programmas vakcinētām 
personām.

Privātā iniciatīva. 
Nepieciešama iespēju kupona izsniedzējam pārbaudīt 
vakcinācijas faktu (Zaļais sertifikāts?)

Darba devēju pasākumi saviem darbiniekiem (brīva
diena vakcinācijas veikšanai, brīva diena pēc 
vakcinācijas).
Atbalsts/motivācija darba devējiem, kuru kolektīvos 
ir augsta vakcinācijas aptvere.

Atkarīgs no darba devēja ieinteresētības.
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Paldies!


