
Koronavīruss (COVID-19) 

Norādījumi vecākiem

Bērnu un jauniešu vakcinācijas 
pret koronavīrusu programma

Šajā rudenī visiem 12-15 gadus vecajiem jauniešiem  
tiks piedāvāta Pfizer COVID-19 vakcīnas pirmā deva. 
COVID-19 ir ļoti infekcioza elpošanas orgānu 
slimība, ko izraisa SARS-CoV-2 vīruss. Tikai ļoti 
nedaudz veselu bērnu un jauniešu nopietni 
saslimst pēc inficēšanās ar COVID-19.

Kāpēc manam bērnam vajadzētu 
saņemt COVID-19 vakcīnu?
Visi Apvienotās Karalistes vadošie medicīnas darbinieki 
ir vienisprātis par to, ka, kaut gan parasti COVID-19 ir 
jauniešiem viegla vai bezsimptomu slimība, dažiem 
tā var būt ļoti nepatīkama slimība, un viena vakcīnas 
deva var nodrošināt labu aizsardzību pret nopietnu 
saslimšanu un hospitalizāciju.

12-15 gadus veco bērnu un jauniešu vakcinēšanai 
vajadzētu arī palīdzēt samazināt skolas kavējumus un 
COVID-19 izplatīšanās risku skolās. 

Līdz ar to vakcinācijas pret COVID-19 vidusskolās 
programmai vajadzētu nodrošināt aizsardzību 
jauniešiem un samazināt šī vīrusa radīto ietekmi uz 
izglītības iegūšanu klātienē. Tas veicinās jauniešu 
emocionālo labklājību un ļaus viņiem justies 
laimīgākiem, un tas ir bijis svarīgs vadošo 
medicīnas darbinieku apsvērums. Skatiet 
papildu informāciju 7. lappusē.
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COVID-19 vakcīna palīdz samazināt inficēšanās 
ar COVID-19 iespēju un nodrošina labu 
aizsardzību pret nopietnu saslimšanu. Var būt 
nepieciešamas dažas nedēļas, lai izveidotos 
noteikta aizsardzība pēc pirmās vakcīnas devas 
saņemšanas.

Kā šī vakcīna darbojas? 
Pfizer vakcīna ir COVID-19 vakcīna uz mRNA 
bāzes. Tā iedarbojas, ievadot organismā 
molekulu (mRNA), kas dod ķermeņa šūnām 
norādījumu veidot proteīnu, kas ir līdzīgs tam, 
kas atrasts vīrusā, kurš izraisa COVID-19.  
Šo proteīnu pēc tam atpazīst imūnsistēma,  
kas rada antivielas, kuras nodrošinās 
aizsardzību pret Covid-19 infekciju.

Šūnas nolasa mRNA informāciju (līdzīgi kā 
mēs lasām kādu lietošanas pamācību), un tām 
tiek dots norādījums ražot īpašus proteīnus, 
kuri izraisīs imūnreakciju organismā, palīdzot 
to aizsargāt pret vīrusu. mRNA mūsu ķermenī 
tiek iznīcināta dažu dienu laikā. Tā netiek 
pievienota DNS.

Vai vakcīna ir droša jauniešiem? 
Medikamentus regulējošā iestāde Medicines 
and Healthcare products Regulatory Agency 
(MHRA, Zāļu un veselības aprūpes produktu 
regulēšanas aģentūra) ir apliecinājusi, ka 
Pfizer vakcīna ir droša un efektīva 12-17 gadus 
veciem bērniem un jauniešiem. 

Tas notika pēc stingras šīs vakcīnas drošības, 
kvalitātes un efektivitātes pārbaudes šajā 
vecuma grupā.

Apvienotā Karaliste ir izmantojusi arī datus, kas 
saņemti no ASV, Kanādas un Izraēlas, kur jau ir 
tikušas piedāvātas vakcīnas visiem 12-15 gadus 
vecajiem jauniešiem. 

Šajos video tas ir paskaidrots sīkāk: 

https://twitter.com/DHSCgovuk/
status/1434441175281274890

https://twitter.com/DHSCgovuk/
status/1405246298320637960

Kā šīs vakcīnas tika tik ātri 
izstrādātas? 
Visām vakcīnām ir bijuši 3 klīnisko pētījumu 
posmi, un tās ir pārbaudītas uz desmitiem 
tūkstošiem cilvēku visā pasaulē. Pētījumu 
posmi notika paralēli, paātrinot vispārējo 
vakcīnas izgatavošanas laiku, bet nesaīsinot 
būtisko izpētes laiku. Kopš 2020. gada 
decembra Pfizer vakcīnu ir saņēmuši miljoniem 
cilvēku Apvienotajā Karalistē, un dati norāda, 
ka tā ir ārkārtīgi droša. 

Šajos video tas ir paskaidrots sīkāk: 

https://twitter.com/DHSCgovuk/
status/1375364398601039872

https://twitter.com/DHSCgovuk/
status/1421206463297441793

Izplatītas blaknes
Tāpat kā visiem medikamentiem arī vakcīnām 
var būt blaknes. Gandrīz visas blaknes ir 
vieglas un īslaicīgas, un tās nav visiem. Bieži 
sastopamajām blaknēm vajadzētu ilgt tikai 
vienu vai 2 dienas. 

Ļoti biežas blaknes pirmajā dienā vai otrajā 
dienā ir šādas:

• sāpes, smaguma sajūta vai jutīgums rokā, 
kurā tika veikta injekcija;

• noguruma sajūta;

• galvassāpes, sāpes un drebuļi;

• jauniešiem vienu vai divas dienas var būt 
arī gripai līdzīgi simptomi ar trīcēšanas vai 
drebēšanas epizodēm.

Mēs iesakām jauniešiem atpūsties un lietot 
paracetamolu (ņemot vērā ieteikumu par devu 
uz iepakojuma), lai tas palīdzētu viņiem justies 
labāk.

Koronavīrusa 
(COVID-19) vakcīna
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Ļoti retas nopietnas blaknes
Pasaulē pēdējā laikā ir bijuši ļoti reti sirds 
iekaisuma gadījumi (miokardīts vai perikardīts), 
par kuriem ziņots pēc COVID-19 vakcīnu 
saņemšanas. Gandrīz visas šīs personas jutās 
labāk pēc atpūtas un vienkāršas ārstēšanas. 

Gandrīz visi šie gadījumi ir saistīti ar jauniem 
vīriešiem, un parasti tas ir noticis dažas 
dienas pēc otrās vakcīnas devas saņemšanas; 
miokardīts ir ārkārtīgi rets pēc pirmās vakcīnas 
devas. 

Vai mans bērns pēc vakcinācijas 
tiks novērots?
Nopietna alerģiska reakcija pret vakcīnu ir 
ārkārtīgi reta un mēdz notikt pirmajās dažās 
minūtēs pēc injekcijas. Skolu veselības aprūpes 
grupu darbinieki ir apmācīti pamanīt un 
kontrolēt alerģiskas reakcijas, tādēļ visi bērni 
tiks novēroti 15 minūtes.

Visu skolu veselības aprūpes grupu darbinieki 
paņems līdzi nepieciešamo aprīkojumu,  
ko izmantot alerģisku reakciju gadījumā. 
Bērniem, kuriem ir alerģija pret parastiem 
pārtikas produktiem, nav lielāks šo nopietno 
alerģiju risks.

Kur es varu atrast vairāk 
informācijas par COVID-19 
vakcīnu?
PHA brošūrās ir vecākiem un jauniešiem 
nodrošināta plašāka informācija par vakcīnu, 
tostarp par to, kas gaidāms pēc vakcinācijas 
pret COVID-19. 

Apmeklējiet vietni www.pha.site/covid-vaccine-
schools, lai atrastu jaunākās informatīvās 
brošūras un citus formātus.

Tāpat kā visu skolās īstenoto vakcinācijas 
programmu laikā arī šīs vakcīnas administrēs 
skolu veselības aprūpes grupu darbinieki,  
kas cieši sadarbojas ar skolu.

Kas un kad var tikt vakcinēts? 
Visiem 16-17 gadus vecajiem jauniešiem jau ir 
piedāvāta vakcīnas pirmā deva. 

Tiem 12-17 gadus vecajiem jauniešiem, kuriem 
ir palielināts infekcijas radītais risks vai kuri 
dzīvo kopā ar kādu personu ar imūndeficītu, 
ir piedāvātas 2 vakcīnas devas ar 8 nedēļu 
intervālu.

Tagad skolās īstenotās vakcinācijas pret 
COVID-19 programmas ietvaros tiek piedāvāta 
vakcīnas pirmā deva visiem 12-15 gadus 
vecajiem bērniem un jauniešiem. Ja skolā 
notiekošās vakcinācijas dienā tev jau būs  
12 gadi, tu varēsi tikt vakcinēts(-a). 

Kad mēs iegūsim plašāku informāciju par 
COVID-19 un tā reakciju uz vakcīnu,  
mēs varbūt šīm jauniešu grupām  
piedāvāsim vēl citas vakcīnas devas. 

Kas notiks tad, ja mans bērns 
netiks vakcinēts tajā dienā, kurā 
tiks piedāvāta vakcinācija skolā?
Visi 12-15 gadus vecie bērni un jaunieši, kuri 
nebūs tikuši vakcinēti vakcinācijas dienā,  
varēs vakcinēties vēlāk, un skolu veselības 
aprūpes grupu darbinieki varēs informēt skolu 
par pasākumiem tā nodrošināšanai. 

Tas attiecas arī uz visiem tiem jauniešiem, 
kuri ir sasnieguši 12 gadu vecumu pēc skolas 
veselības aprūpes grupas darbinieku ierašanās 
skolā.

Kas notiks tad, ja manam 
bērnam ir kāda veselības 
problēma vai ja viņš būs slims 
vakcinācijas dienā?
Ja jaunietis šajā dienā nejutīsies labi, skolas 
veselības aprūpes grupas darbinieki pieņems 
lēmumu par to, vai veikt vai neveikt vakcināciju.

Visi bērni, kuri ir palaiduši garām pirmo 
vakcinācijas reizi skolā, saņems vēl vienu 
piedāvājumu vakcinēties. Tas palīdzēs 
nodrošināt to, ka bērns varēs saņemt vakcīnu 
arī tad:

• ja bērns sasniegs 12 gadu vecumu pēc 
vakcinācijas veikšanas skolā;

Kā notiks vakcinācijas 
programmas izvēršana skolās?



4

Norādījumi vecākiem Bērnu un jauniešu vakcinācijas pret koronavīrusu programma

• ja bērns nav bijis skolā vakcinācijas dienā;

• ja bērns ir bijis nesen inficējies ar COVID-19;

• ja bērnam ir bijis pozitīvs COVID testa 
rezultāts pēdējo 28 dienu laikā;

• ja ir mainīts lēmums par vakcinēšanos vai 
nepieciešams mazliet ilgāks laiks lēmuma 
pieņemšanai.

Visi jautājumi par vakcīnas piemērotību 
atsevišķiem bērniem un jauniešiem ir jāuzdod 
skolas veselības aprūpes grupas darbiniekiem, 
kas veic vakcinēšanu un arī varēs sniegt 
informāciju par to, kad būs iespēja  
vakcinēties vēlāk. 

Mans bērns mācās mājās un 
neapmeklē skolu; vai viņam 
tiks piedāvāta vakcinācija šīs 
programmas ietvaros?
Vakcinācija ir jāpiedāvā visiem bērniem un 
jauniešiem, kuri ietilpst attiecīgajā vecuma 
grupā, bet neapmeklē skolu, piemēram, 
jauniešiem, kuri mācās mājās vai dzīvo slēgtā 
dzīvesvietā. Skolu veselības aprūpes grupu 
darbiniekiem būs plāni, kā piedāvāt vakcināciju 
šiem bērniem un jauniešiem. 

Manam bērnam ir vairāk 
nekā 12 gadu, bet viņš mācās 
tālākizglītības koledžā, nevis 
skolā; vai viņam tiks piedāvāta 
vakcinācija šīs programmas 
ietvaros?
Jā. Vakcinācija ir jāpiedāvā visiem bērniem, 
kuri ietilpst attiecīgajā vecuma grupā, bet 
neapmeklē skolu. Skolu veselības aprūpes 
darbiniekiem būs plāni, kā piedāvāt vakcināciju 
šiem bērniem.

Mans bērns mācās specskolā; vai 
viņam tiks piedāvāta vakcinācija 
šīs programmas ietvaros?
Jā. Skolu veselības aprūpes darbinieki ir 
pilnvaroti vakcinēt bērnus, kuri mācās 
specskolās.

Vai 12-15 gadus vecie bērni un 
jaunieši var doties vakcinēties 
kādā vakcinācijas pret COVID-19 
vietā, kurā var ierasties bez 
iepriekšēja pieteikuma, ja tas 
varētu notikt ātrāk? 
Diemžēl šīs vecuma grupas bērni un jaunieši 
nevar tikt vakcinēti šajās vakcinācijas vietās. 
Pašlaik netiek plānots piedāvāt vakcināciju 
bez iepriekšēja pieteikumu apmeklējamajās 
vakcinācijas vietās.
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Kāds ir piekrišanas došanas 
princips?
Visiem vecākiem un personām ar vecāku 
atbildību tiek lūgta piekrišana, un viņi parasti 
pieņem šo lēmumu kopā ar bērniem. Brošūra ir 
adresēta bērnam (kā vakcinējamajai personai), 
un tajā viņš ir mudināts pārrunāt ar vecākiem 
šo lēmumu par vakcinēšanos.

Daži jaunieši, kuri mācās vidusskolās, var 
būt pietiekami nobrieduši, lai varētu paši 
sniegt savu piekrišanu. Tas reizēm notiek tad, 
ja vecāks nav nosūtījis atpakaļ piekrišanas 
veidlapu, bet bērns tik un tā vēlas vakcinēties 
vakcinācijas dienā. Tad tiks darīts viss 
iespējamais, lai sazinātos ar vecākiem un 
saņemtu viņu mutisku piekrišanu.

Tā ir jau iesakņojusies kārtība, kas droši vien 
ir jums zināma no citām skolās veiktajām 
vakcinācijas programmām.

Kurš pieņem lēmumu par to, vai 
jaunietis var sniegt piekrišanu 
pats?
Daži jaunieši, kuri mācās vidusskolās, ir 
pietiekami nobrieduši, lai varētu sniegt savu 
piekrišanu paši. Skolu veselības aprūpes 
grupas veselības aprūpes speciālisti runās ar 
jaunieti un darīs visu iespējamo, lai sazinātos 
ar vecākiem. Šiem profesionāļiem ir jauniešu 
vakcinācijas pieredze, un viņi būs atbildīgi par 
novērtēšanu, vai jaunieši pietiekami labi saprot 
savas piekrišanas došanu (tā saukto “Džilikas 
kompetenci”).

Tā ir jau iesakņojusies kārtība, kas droši vien 
ir jums zināma no citām skolās veiktajām 
vakcinācijas programmām.

Jūs varat izlasīt imunizācijas Zaļo grāmatu,  
lai iegūtu plašāku informāciju par piekrišanas 
došanu, tostarp arī Džilikas kompetenci:  
www.gov.uk/government/publications/consent-
the-green-book-chapter-2

Vai vecāki var nepiekrist sava 
bērna vakcinācijai?
Jā. Vakcinācija nav obligāta. Tiks lūgta vecāku 
piekrišana vakcinācijai. Jaunieši var izteikt 
savu vēlmi vakcinēties, un viņi var spēt paši 
sniegt informētu piekrišanu. Vecākus vajadzētu 
pamudināt runāt ar bērniem pirms vakcinācijas 
dienas, lai tās laikā jau būtu pieņemts 
saskaņots lēmums par piekrišanas došanu.

Ja piekrišana nav saņemta un jaunietis 
neatbilst Džilikas kompetences kritērijiem 
vai nevēlas vakcinēties, tad viņa 
imunizācija nenotiks.

Kas notiks tad, ja vecāks 
nepiekritīs, bet jaunietis vēlēsies 
vakcinēties?
Jaunieši, kuri pilnīgi saprot piedāvātās 
procedūras (piemēram, vakcinācijas) saturu, 
var tai likumīgi piekrist. To sauc par ‘Džilikas 
kompetenci’. 

Ja nav saņemta vecāku piekrišana, bet jaunietis 
vēlas vakcinēties un tiek nolemts, ka viņš atbilst 
Džilikas kompetences kritērijiem, tad jaunieti 
var tik un tā vakcinēt. 

Šajā gadījumā skolu veselības aprūpes grupu 
darbinieki darīs visu iespējamo, lai sazinātos 
ar vecākiem vai mēģinātu panākt vecāku un 
jaunieša saskaņotu lēmumu. Tomēr vecāki 
nevar atcelt Džilikas kompetences kritērijiem 
atbilstoša jaunieša lēmumu.

Jūs varat izlasīt imunizācijas Zaļo grāmatu, 
lai iegūtu plašāku informāciju pie piekrišanas 
došanu, tostarp arī Džilikas kompetenci:  
www.gov.uk/government/publications/consent-
the-green-book-chapter-2
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Manam bērnam ir alerģijas.  
Vai viņu var vakcinēt?
Ir tikai ļoti nedaudz bērnu, kurus nevar vakcinēt 
ar šo vakcīnu. 

Informāciju, kas paredzēta personām, kuras 
saņem Pfizer vakcīnu Apvienotajā Karalistē,  
jūs varat izlasīt šeit:

https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk/
productinformation

Tajā ir galvenajos vilcienos aprakstīta 
informācija par vakcīnas drošību un sniegta 
sīkāka informācija par jebkurām veselības 
problēmām, kuru dēļ jaunietis nevar saņemt 
vakcīnu. Visiem jauniešiem un vecākiem, 
kuriem ir bažas par alerģijām un vakcināciju 
pret COVID-19, ir jākonsultējas ar skolu 
veselības aprūpes grupu darbiniekiem.

Vai vakcīnas var izraisīt 
neregulāras mēnešreizes vai 
negaidītu asiņošanu? 
Ar mēnešreizēm saistītās problēmas ir ārkārtīgi 
biežas, un tās var izraisīt visdažādākie faktori, 
tostarp stress un īslaicīgas slimības. Kaut arī ir 
bijuši daži ziņojumi, ka mēnešreižu cikls ir bijis 
neilgi traucēts mēnesī pēc vakcinācijas, tomēr 
nav nekādu pierādījumu tam, ka to izraisījusi 
vakcinācija. 

Vai vakcīnas var ietekmēt 
auglību?
Nav nekādu pierādījumu tam, ka COVID-19 
vakcīnas ietekmē vīriešu vai sieviešu auglību. 
Noderīgu informāciju var atrast British Fertility 
Society tīmekļa vietnē.

Ja jums ir jautājumi par vakcīnu, lūdzu, 
runājiet ar skolas veselības aprūpes 
grupas darbiniekiem. Jūs saņemsiet viņu 
kontaktinformāciju kopā ar informāciju un 
piekrišanas veidlapu. 

Bieži uzdoti jautājumi
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Vai vakcīnu sastāvā ir alkohols? 
Jauniešiem ieteiktā Pfizer COVID-19 vakcīna 
nesatur alkoholu. 

Vai COVID-19 vakcīnas satur 
dzīvnieku izcelsmes produktus? 
MHRA ir apstiprinājusi, ka vakcīnas nesatur 
nekādus dzīvnieku izcelsmes produktus. Visas 
sastāvdaļas ir publicētas veselības aprūpes 
informācijas ietvaros MHRA tīmekļa vietnē.

Šajā video ir sniegta plašāka informācija: 

https://twitter.com/DHSCgovuk/
status/1387368497517236234

Vai šī vakcīna ir piemērota 
jauniešiem, kuri ir vegāni/
veģetārieši, musulmaņi  
vai ebreji?
Pfizer vakcīna nesatur nekādus no gaļas 
atvasinātus produktus, dzīvnieku izcelsmes 
produktus un olas.

Britu Musulmaņu medicīnas asociācija ir 
izveidojusi noderīgu ceļvedi, kas atrodams 
vietnē https://britishima.org/operation-
vaccination/hub/.

Vai vakcīnu sastāvā ir COVID-19?
Nē, vakcīnas nesatur nekādu dzīvu vīrusu. 

Vai mans bērns var saņemt 
COVID-19 vakcīnu vienā laikā  
ar gripas vakcīnu?
Gripas vakcīna tiks piedāvāta visiem vidusskolas 
vecuma bērniem, kas mācās 8.-12. klasē 
ieskaitot, kā arī 16-17 gadus veciem jauniešiem 
ar veselības problēmām. 

Ja bērnam ir piedāvātas abas vakcīnas, tad to 
saņemšana vienā laikā ir droša.

Šogad vakcinēties ir daudz svarīgāk, jo pētījumi 
liecina, ka dažiem cilvēkiem, kuri saslimuši ar 
COVID-19, gripas vīruss palielina komplikāciju 
risku, un sekas var būt fatālas.

Kā šo vakcinēšanos reģistrēs?
Vakcinācijas laikā bērns saņems vakcinācijas 
pret COVID-19 ierakstu kartīti, kurā būs 
norādīta informācija par vakcināciju. Lūdzu, 
saglabājiet šo ierakstu kartīti. Informācija par 
vakcināciju tiks reģistrēta arī elektroniski.

Ja jums ir jāvēršas pēc padoma pie ārsta 
vai medmāsas, neaizmirstiet pateikt par 
vakcinēšanos (ja iespējams, arī parādīt 
vakcinācijas kartīti), lai viņi varētu jūsu bērnu 
pareizi izmeklēt.

Apvienotās Karalistes galveno medicīnisko 
darbinieku ieteikums par 12-15 gadus veco 
bērnu un jauniešu vakcināciju ir pieejams 
šeit: www.gov.uk/government/publications/
universal-vaccination-of-children-and-young-
people-aged-12-to-15-years-against-covid-19 

Plašāku informāciju var atrast arī vietnē  
www.nidirect.gov.uk/covid-vaccine

Ja jums ir jautājumi par vakcīnu, lūdzu, runājiet 
ar skolu veselības aprūpes grupu darbiniekiem.

Ja jūtaties satraukti vai pārlieku noraizējušies 
saistībā ar lēmuma pieņemšanu vai COVID-19, 
lūdzu, saņemiet atbalstu: www.nhs.uk/mental-
health/nhs-voluntary-charity-services/charity-
and-voluntary-services/get-help-from-mental-
health-helplines 

Papildu informācija vecākiem un bērniem 
sarunai par 12-15 gadus veco bērnu un 
jauniešu vakcināciju pret COVID-19 var tikt 
pievienota šī dokumenta versijai tiešsaistē; 
lūdzu, apskatiet šīs un citu pacientiem 
paredzēto brošūru jaunākās versijas PHA 
tīmekļa vietnē pha.site/covid-vaccine-schools

Papildu informācija
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 Vakcinācija, palīdzot aizsargāt pašus neaizsargātākos. 
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