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Apstiprinot Satiksmes ministrijas virzītos grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr. 360 Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, no 2021. gada 16. jūnija tiek atcelta virkne prasību ieceļošanai Latvijā, ja persona ar
digitāla sertifikāta palīdzību var pierādīt, ka ir veikusi vakcināciju pret Covid-19 vai to pārslimojusi pēdējā pusgada laikā.
Grozījumi arī nosaka, ka bērniem, kuri nav sasnieguši 12 gadu vecumu, ieceļojot Latvijā, nav jāuzrāda negatīvs tests, savukārt
attiecībā uz pašizolāciju uz viņiem attieksies tādi paši nosacījumi kā uz viņu pavadoņiem: ja bērnu pavadošā personai nav jāatrodas
pašizolācijā, tad tā nav jāievēro arī bērnam. Taču 10 dienas pēc ieceļošanas šiem bērniem nebūs ļauts kontaktēties ar personām
ārpus savas mājsaimniecības, apmeklēt publiskus pasākumus, bērnu kolektīvus, doties uz nometni, skolu vai bērnudārzu, kā arī
neizmantot sabiedrisko transportu.
Turpmāk, lai kādu valsti atzītu par epidemioloģiski drošu, tās pēdējo 14 dienu saslimšanas kumulatīvais rādītājs nedrīkst pārsniegt
75 gadījumus uz 100`000 iedzīvotājiem līdzšinējo 50 gadījumu vietā.
Vakcinētām un pārslimojošām personām nebūtiska ceļojuma aizliegums uz Latviju, prasība veikt testu pirms un pēc ceļojuma, kā
arī pašizolācijas prasība saglabājas, tikai ceļojot no valstīm, kurās ir īpaši augsts risks sabiedrības veselībai (“Emergency

brake” regulējums).
Personām bez Covid-19 sertifikāta (nevakcinētajiem, nepārslimojušiem, bez negatīva testa) atļauti nebūtiski ceļojumi no ES, EEZ,
Šveices, Apvienotās karalistes un zema riska trešajām valstīm, taču nevakcinētām personām pirms ceļošanas jāveic tests un pēc
ierašanās jādodas pašizolācijā. Atgriežoties no augsta riska trešajām valstīm, šīm personām papildus jāveic arī tests pēc ierašanās
Latvijā.
Ārzemniekiem izsniedzamā sadarbspējīga testēšanas sertifikāta pieprasīšanas un verificēšanas iespējas
Ņemot vērā, ka ārvalstu ceļotāji nav reģistrēti Latvijas e-veselība sistēmā, viņiem ir noteikta cita sadarbspējīga vakcinācijas
sertifikāta autorizēšanās kārtība.
Tūristiem, kas ir laboratorijā (ārstniecības iestādē) veikuši testu, jāpieprasa vai nu pagaidu lietotājvārds un pagaidu parole 1( .veids),
vai arī jāsaņem PIN (2.veids), kas nepieciešams sadarbspējīga testēšanas sertifikāta verificēšanai.

1.veids: Uzreiz pēc tam, kad ārstniecības iestāde ir reģistrējusi personu (norādot vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu un mītnes
zemi) un testa rezultātu Vienotajā veselības informācijas sistēmā, pēc ārzemnieka pieprasījuma piešķir pagaidu ID, bet
ārvalstniekam tiek nodota gan saite uz portālu https://covid19sertifikats.lv/, gan pagaidu lietotājvārds un pagaidu parole, kas ļauj
tūristam reģistrēties portālā, izmantojot funkcionalitāti “Authorization with temporary password” un saņemt pagaidu piekļuvi
portālam. Pēc šiem parametriem ārstniecības iestāde spēj sistēmā atlasīt konkrēto sertifikātu un tam ģenerēt QR kodu.

2. veids: Ārzemnieks var lūgt ārstniecības iestādi (laboratoriju, kas veic testu) izveidot viņam PIN, ko piešķirt ārvalstniekam
sertifikāta saņemšanai. Tādā gadījumā, pēc testa rezultātu iesūtīšanas Vienotajā veselības informācijas sistēmā, ārstniecības
iestāde ārvalstniekam nodod PIN un saiti uz portālu, kas satur konkrētajam testam reģistrētu “resultID”. Sekojot šai saitei,
ārvalstnieks nonāks tajā pašā https://covid19sertifikats.lv/ portālā un autorizācijai pagaidu paroles vietā ievada ārstniecības
iestādes izsniegto PIN kodu.
Līdz ar to ārzemnieka pareizi aktivizētu sadarbspējīgu sertifikātu iespējams arī verificēt.

Tālruņa numuri saziņai ar Nacionālo veselības dienestu, zvanot no Latvijas numura: 80001234, bet zvanot no ārzemju numuriem:
+371 67045005.

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem saistībā ar ieceļošanu Latvijā vakcinētām vai pārslimojušām personām un pārējiem.

https://www.em.gov.lv/lv/iecelosana-latvija-no-arvalstim

