UZMANĪBU!
KAS JĀŅEM VĒRĀ, JA PLĀNO APMEKLĒT PASĀKUMU AR COVID19 SERTIFIKĀTU VAI NEGATĪVU COVID-19 TESTU?
Pasākumi DZELTENAJĀ DAĻĒJI DROŠAJĀ LĪMENĪ:
• ar sertifikātu vakcinētajiem (pabeigts pilns vakcinācijas kurss)
• ar sertifikātu pārslimojušajiem (pēdējā pusgada laikā)
• ar negatīva testa sertifikātu (pēdējo 48h* testu vai 6h** ātro antigēnu testu)
• bērni līdz 12 gadu vecumam bez sertifikāta
• pasākuma zonā darbojas drošības ierobežojumi
Pasākumi ZAĻAJĀ DROŠAJĀ LĪMENĪ:
• ar sertifikātu vakcinētajiem (pabeigts pilns vakcinācijas kurss)
• ar sertifikātu pārslimojušajiem (pēdējā pusgada laikā)
• dalība pasākumā bez ierobežojumiem

Līdz 2021. gada 1. augustam Covid-19 testu apmaksās no valsts budžeta līdzekļiem!
*Laboratoriskie testi (E.Gulbja laboratorijā, Centrālajā laboratorijā):
• Tests derīgs 48 h no testa veikšanas brīža
• Jārēķinās, ka rezultātu saņemšana pēc testa veikšanas līdz 24 h, piekļuve Covid sertifikātam pēc
rezultātu saņemšanas līdz 2 h
**Ātrie antigēnu testi (izbraukuma testēšana uz vietas Gulbīšu parkā 23., 24. jūlijā no 16.00 līdz 23.00):
• Pirms pasākumiem dodies uz testa nodošanas punktu veikt siekalu testu
• Ņem līdzi personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti), nosauc savu telefona numuru
• Pēc apmēram 15 minūtēm ar SMS saņem testa rezultātus, pēc kāda laika vari piekļūt Covid
sertifikātam
• Ja tuvākās pusstundas laikā nevari piekļūt digitālajam sertifikātiem, teritorijā var iekļūt, uzrādot
oriģinālo testa rezultātu SMS un personu apliecinošu dokumentu
• Testa rezultāts derīgs 6 h no testa veikšanas brīža
Ienākot pasākuma teritorijā, JĀUZRĀDA:
• Derīgs Covid19 sertifikāts papīra vai elektroniskā formā (Drošības pēc vēlams sertifikātu nodrošināt
abos veidos. Lai pārliecinātos par sertifikāta derīgumu, pats sertifikāta QR var noskenēt mājaslapā
www.covid19sertifikats.lv vai aplikācijā “Covid19Verify”)
• Personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte)
• Vārds, uzvārds un telefona numurs ieejas personalizēšanai
DROŠĪBAS ierobežojumi dzeltenajā daļēji drošajā pasākumā:
• Jāievēro distance, nevar drūzmēties
• Blakus sēdvietās var atrasties ne vairāk kā 2 personas, kuras nav no vienas mājsaimniecības, un ne
vairāk kā 4 personas no vienas mājsaimniecības
• Bērniem līdz 7 gadu vecumam pasākuma apmeklējums atļauts kopā ar kādu no vecākiem

COVID SERTIFIKĀTU INFORMATĪVAIS PUNKTS bibliotēkā:
•
•
•

Gulbenes novada bibliotēkā (O.Kalpaka 60a) 22.-23.jūlijā 10.00-18.00, 24.jūlijā 09.00-15.00
Informatīvā punkta tālrunis 64471335
Informācija par Covid-19 sertifikātiem, elektronisko sertifikātu printēšana utt.

*Ja sertifikātu nav iespējams pieprasīt un saņemt elektroniski (nav iespējas autentificēties sistēmā), to var
pieprasīt papīra formātā vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā (Gulbenes KAC Ābeļu
ielā 2, 64473257, darba laiks 22.jūlijā 08.00-17.00, 23.jūlijā 08.00-16.00).

VAKCINĀCIJAS PUNKTS:
•
•

Gulbīšu parkā 24.jūlijā no 09.00 līdz 18.00
Vakcīna “Pfizer-BioNTech”

