Gaidāmo Covid-19 vakcīnu
nodrošināšana eiropiešiem
2021. GADA JŪNIJS

VAKCĪNAS IR MŪSU LABĀKĀ IESPĒJA
LIKVIDĒT COVID-19 PANDĒMIJU.
Eiropas Komisija veido vienu no plašākajiem dažādu
drošu, efektīvu un izmaksu ziņā pieejamu vakcīnu
portfeļiem.

Komisija ir sagādājusi sešu līdz
šim daudzsološāko vakcīnu
devas. Tām varētu pievienoties
vēl citas.
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Dažas no gaidāmajām
vakcīnām ir balstītas uz
jaunām tehnoloģijām,
tāpēc, ņemot vērā
ārkārtējo situāciju,
varēsim tās ātri
izstrādāt un ražot.

To pamatā ir dažādas
tehnoloģijas, kas
uzlabos mūsu izredzes
ātri rast efektīvas
vakcīnas.

Vakcīnas nonāk
tirgū tikai pēc tam,
kad tiek veikts
dziļš un pamatīgs
novērtējums, lai
pierādītu, ka tās ir
drošas visiem.

Tiklīdz vakcīnas
tiek apstiprinātas,
tās vienlaikus
un ar vienādiem
nosacījumiem kļūst
pieejamas ES valstīm.

Līdz šim Komisija ir sagādājusi līdz
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** iespēja iegādāties 900 miljonus devu

Lai vakcīnas būtu efektīvas,
vairumā gadījumu vienam cilvēkam,
visticamāk, vajadzīgas divas vakcīnas
devas. Mēs esam sagādājuši
pietiekamas vakcīnu devas ES
pilsoņiem. Vakcinācija ir brīvprātīga.

Eiropa iegulda ne tikai eiropiešiem
paredzētās vakcīnās. ES valstis var
ziedot vakcīnu devas neaizsargātām
kaimiņvalstīm un citām valstīm.

Pamatojoties uz Eiropas Zāļu aģentūras
pozitīviem zinātniskajiem atzinumiem,
Eiropas Komisija ir piešķīrusi
tirdzniecības atļaujas
BioNTech-Pfizer, Moderna,
AstraZeneca un Johnson & Johnson
Covid-19 vakcīnām.

Pirmie Savienības pilsoņi tika vakcinēti
2020. gada decembra beigās ES
vakcinācijas dienu laikā.
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