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Ideja un īstenošana

Pārliecība – masu vakcinācija (un/vai izslimošana) vienīgais veids, 
kā būtiski  ierobežot vīrusa izplatību un apturēt pandēmiju

Plānošana - apsteidzoši, negaidot norādījumus

Gatavība – neatkarīgi no informācijas 
par vakcīnu pieejamību

Sava un citu valstu pieredze



Sadarbība ar pašvaldību

Pašvaldības (īpašnieka) atbalsts;

Alternatīvu izvērtēšana;



Iesaiste, gatavība

Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca vakcināciju nodrošina 3 vakcinācijas kabinetos, masu 
vakcinācijas punktā un izbraukumā.

• Ventspilī, Inženieru ielā 60 (60 personas dienā ar iespēju jaudu
palielināt)

• Talsos, Stendes ielā 1 (60 personas dienā ar iespēju jaudu palielināt)

• Kuldīgā, Liepājas ielā 15 (40 personas dienā ar iespēju jaudu palielināt)

• Divas izbraukuma vakcinācijas brigādes ar jaudu līdz pat 200
personām dienā atkarībā no vietas specifikas.

• No 23. marta - masu vakcinācijas punkts Brīvības ielā 14, Ventspilī jeb
Sporta namā “Centrs” (1062 personas – ar iespēju jaudu palielināt)



Operativitāte un iniciatīva

• Uzsākam ārstniecības personu vakcināciju 28. decembrī (1. 
vakcinācijas diena Latvijā)

• 4 dienās vakcinācija 12 Ziemeļkurzemes sociālās aprūpēs centros



Vakcinācijas punkta aprīkojums

Apzināts nepieciešamais aprīkojums
Ledusskapis, procedūru galdiņš, kušete, sēdrati (ar riteņiem), 
krēsls, uzgaidāmie krēsli, dators, dezlīdzekļu statīvs, aizslietņi, 
rokas elpināšanas maiss, darba vietas (galds + krēsls);

Vidējās 1 vietas izmaksas – 6,5 tūkst. eiro

Savlaicīga iepirkumu procedūru organizēšana



Komanda

Cilvēkresursi – lielo ārstniecības iestāžu priekšrocība pakalpojuma 
nodrošināšanā

Profesionālas vakcinācijas brigādes 

(ārsts + māsa +reģistrators)

Darbinieku aptauja un vēlme 

iesaistīties vakcinācijas nodrošināšanā



Vakcinācijas zāles tehniskie parametri

• Adrese – Brīvības iela 14, Ventspils

• Piemēroti izmēri - 800 m2

• Laba ventilācija

• 3 izejas

• Ērta piekļuve, stāvvietas



Rezultāts

Izveidots masu vakcinācijas punkts Ventspilī – Sporta namā 
«Centrs»

6 vakcinācijas plūsmas

Veselības inspekcijas atzinums

Augsta gatavības pakāpe nekavējoties uzsākt vakcināciju tiklīdz 
būs pieejamas vakcīnas





Shematisks masu vakcinācijas procesa 
attēlojums 



Darbības plānošana un iespējas

Gatavība nodrošināt izbraukuma vakcināciju uzņēmumos;

Gatavība nodrošināt izbraukuma vakcināciju pie personām 
ar pārvietošanās grūtībām;

Gatavība visu šobrīd Latvijā pieejamo vakcīnu uzglabāšanai –
slimnīcas īpašumā ir specializētais zemas temperatūras 
ledusskapis Pfizer vakcīnu uzglabāšanai;

Negaidām vienotus risinājumus, aktīvi iesaistāmies, 
sadarbojamies un  cenšamies prognozēt notikumu attīstību;



Paldies par uzmanību!


