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Pienākums
Personas pienākums ir nepakļaut
citas personas inficēšanās riskam

Pakalpojuma sniedzēja pienākums
ir sniegt drošu pakalpojumu
Darba devēja pienākums ir
garantēt drošu darba vidi
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Pilnībā vakcinēta persona:
1. atbilstoši Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru
reģistrētai vai Pasaules Veselības organizācijas atzītai
vakcīnas lietošanas instrukcijai ir ievadīts pilnam vakcinācijas
kursam ar konkrēto vakcīnu atbilstošs vakcīnu devu skaits un
kurai ir pagājušas 14 dienas pēc pilna vakcinācijas kursa
pabeigšanas;
2. ar RNS testu ir apstiprināta inficēšanās ar SARS-CoV-2 un
ir ievadīta Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīga regulatora
reģistrēta vai Pasaules Veselības organizācijas atzīta viena
vakcīnas deva un kurai no tās ievades ir pagājušas 14
dienas;

3. ievadītas šajā punktā minēto vakcīnu jauktas devas
atbilstoši Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē publicētajai
Covid-19 vakcinācijas rokasgrāmatai un kurai kopš
vakcinācijas kursa pabeigšanas ir pagājušas 14 dienas.

Pienākums vakcinēties
I līdz 2021. gada 15. novembrim:
1.

valsts iestādēs (tai skaitā kapitālsabiedrībās) un pašvaldībās iestādēs
visi nodarbinātie;

2.

privātā sektorā tie, kas klātienē nodarbināti Covid-19 augsta riska
izplatības apstākļos:

- ja darbinieks darba pienākumu pildīšanas laikā ir tiešā saskarsmē ar
klientiem;
- cieša saskare ar pārējiem darbiniekiem;

- saskare ar lielu skaitu cilvēku, kam nav zināms vakcinācijas vai
pārslimošanas statuss.
II līdz 2021 gada 15.decembrim pārējiem darbiniekiem, kas strādā
klātienē.

Vakcinācijas atlikšana
Ja ir objektīvs ar veselību saistīts iemesls atlikt vakcināciju pret
Covid-19 uz noteiktu laiku, klīniskās universitātes slimnīcas
speciālists var sniegt atzinumu, ja nepieciešams, var sasaukt
klīniskās universitātes slimnīcas speciālistu konsiliju.

Pamatojoties uz klīniskās universitātes slimnīcas speciālista
atzinumu laikposmā līdz vakcinācijas pret Covid-19 pabeigšanai:
• var veikt darba pienākumus bez vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikāta, veicot Covid-19 testu;
• Covid-19 testi, lai iegūtu testēšanas sertifikātu, tiek apmaksāti no
valsts budžeta līdzekļiem.

Testēšana darba vietā
Darbinieki, kam nav vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikāts un kas savus darba pienākumus veic klātienē
(izņemot tos darbiniekus, kas nesaskaras ar klientiem
vai citiem darbiniekiem)
Veic Covid-19 ātro antigēna testu testēšanas sertifikāta
izsniegšanas punktā un uzrāda testēšanas sertifikātu

Darba devējs var organizēt testēšanu uz vietas ar Covid19 antigēna paštestu, ja 10 km rādiusā ap darba vietu
neatrodas testēšanas sertifikāta izsniegšanas punkts vai
testēšanas pakalpojums nav pieejams ilgāk kā 24
stundas

Būtiskākie epidemioloģiskās
drošības pasākumi
• Maksimāli darba pienākumus veikt attālināti;
• Maksimāla attālināto pakalpojumu sniegšana
un izmantošana;
• Neveicināt darbinieku pulcēšanos darba vietā
ārpus darba pienākumu veikšanas;
• Darbinieks pirms darba klātienē uzsākšanas
apliecina, ka nav inficēts vai bijis kontaktā ar
inficētu cilvēku;
• Darba devējs drošības nolūkā var veikt visu
darbinieku skrīnēšanu, tai skaitā arī ar
vakcinācijas un pārslimošanas sertifikātu.

Drošu un veiksmīgu
darbu!
Būsim veseli!

