
Es vēlos, lai bērni atgriežas uz skolu, un tāpēc vakcinējos!

Ikviens  Latvijas  iedzīvotājs  tiek  aicināts  vakcinēties  pret  Covid-19.  Vakcinācija  netieši
aizsargā  vakcinētās  personas  un  apkārtējos,  kuri  ir  uzņēmīgi  pret  slimībām,  mazinot  slimību
izplatīšanās risku starp ģimenes locekļiem, skolasbiedriem vai kolēģiem, draugiem, kaimiņiem un
citiem sabiedrības locekļiem. Tas ietver zīdaiņus, bērnus, gados vecākus cilvēkus, cilvēkus ar vāju
imūnsistēmu, vēža pacientus un cilvēkus, kuri medicīnisku iemeslu dēļ nevar saņemt vakcināciju.
Vakcinācija var novērst slimības vai ievērojami samazināt jaunu inficēšanās gadījumu skaitu.

Vakcinējot lielāko daļu pieaugušo, tai skaitā arī pedagogus un citus darbiniekus izglītības
iestādēs, iespējams pasargāt no saslimšanas arī bērnus līdz 16 gadu vecumam, kuriem vakcīna vēl
nav izstrādāta. Ja mēs, pieaugušie (vecāki, skolotāji), būsim vakcinējušies, tad nepakļausim riskam
apkārtējos, īpaši bērnus, un gan bērni, gan skolotāji varēs atgriezties skolās, lai turpinātu mācības
klātienē. 

Ja  pietiekami  daudz  cilvēku  iedzīvotāju  grupā  ir  imūni  pret  infekcijas  slimību,  tā,
visticamāk, neizplatīsies no cilvēka uz cilvēku. To dēvē par  kolektīvo imunitāti.  Tas nozīmē, ka
cilvēki, kuri nevar saņemt vakcināciju, jo, piemēram, viņi ir pārāk jauni vai viņiem ir alerģija pret
vakcīnas sastāvdaļām, gūst labumu no vakcinētajiem cilvēkiem, jo slimība starp cilvēkiem nevar tik
viegli  izplatīties.  Turklāt  imunizācijas  programmas  palīdz  mazināt  sociālo,  psiholoģisko  un
finansiālo slogu, ko slimības rada cilvēkiem un valdībām, mazinot spiedienu uz veselības aprūpes
un sociālās aprūpes sistēmām un ļaujot cilvēkiem īstenot produktīvas darbības, tostarp izglītības un
nodarbinātības jomā.

Vakcinācija ir labākais veids, kā iegūt imunitāti pret slimībām, salīdzinājumā ar imunitāti,
kas iegūta, saslimstot ar šo slimību. Vakcinācija neļauj cilvēkiem iegūt slimības simptomus, kas var
būt smagi. Atšķirībā no citām zālēm, vakcīnas ir vienīgās, kas nevis ārstē saslimšanu, bet samazina
iespējas  saslimt  ar  noteiktām infekciju  slimībām. Tieši  tāpēc  jau  no  š.g.  12.  aprīļa  Daugavpils
pilsētas  pirmsskolas  izglītības  iestāžu,  speciālās  izglītības  iestāžu,  skolu  1.-6.  un  12.  klašu
pedagogiem un darbiniekiem, kā arī tiem darbiniekiem, kuri strādā klātienē, bet no 3. maija arī
pārējo izglītības iestāžu pedagogiem un darbiniekiem tiks piedāvāta iespēja vakcinēties. Ievērojot
brīvprātības principu, to varēs izdarīt gan individuāli, gan kolektīvi (skatīties infografiku). 

Pedagogi ir tie sabiedrības locekļi, kuriem piemīt kritiskā domāšana, analītiskās prasmes un
iedzimta zinātkāre, kas palīdz pieņemt nosvērtus, uz faktiem un zinātniskajiem pētījumiem balstītus
lēmumus. Daudzi skolotāji jau ir gatavi vakcinēties un vakcinējas, izmantojot citu prioritāro grupu
iespējas, rādot piemēru vecākiem, pilngadīgām māsām un brāļiem, vecvecākiem, radiem, draugiem.

Būsim sociāli atbildīgi par sevi un bērniem, kas ir apkārt, un izmantosim piedāvāto iespēju
vakcinēties, lai bērni ātrāk atgrieztos uz skolu! 

Vairāk informācijas var iegūt Eiropas vakcinācijas informācijas portālā: https://vaccination-
info.eu/lv/covid-19/covid-19-vakcinas 
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