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Atgādina par sirdsapziņu un izmisumu
l LIENE ANDERSONE

Durvis vēruši vēlēšanu
iecirkņi, tostarp Liepājas
Latviešu biedrības namā
(LLBN). Tur laikā no 31.
maija līdz 5. jūnijam vēlētāji,
dodoties uz balsošanas zāli,
foajē un galerijā var aplūkot
divas izstādes. Viena veltīta Liepājas skartajam un šī
mēneša gaviļnieka Imanta
Kalniņa vairāku dziesmu
tekstu autoram Mārim Čaklajam, bet otra ir zviedru
fotogrāfa Dāvida Holmerta
fotoizstāde “Pāri Baltijas jūrai: 1944–1945”.
Jau vairākus mēnešus LLBN
izstāžu galerija ir slēgta, arī plānotās norises un pasākumi tiek
pārcelti. “Viena no iespējām, kā
cilvēkiem kaut ko parādīt, radās
tagad, kad biedrības nama telpās ir vēlēšanu iecirknis,” stāsta
LLBN vadītāja Vita Hartmane.
Savukārt sabiedrisko attiecību
speciāliste Diāna Daiva Priediena
ir patiešām priecīga, ka vismaz uz
dažām dienām var iedzīvotājiem
kaut ko jaunu parādīt.
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Liepājas Latviešu biedrības nama darbinieki Aldis Hermanis (priekšplānā) un Dainis Grīnvalds galerijā piestiprina
vienu no Māra Čaklā fotoportretiem.
EGONA ZĪVERTA FOTO

Potes pret Covid-19
tagad no 12 gadu vecuma
l LIENE ANDERSONE

No šodienas Latvijā pie
ģimenes ārstiem un vakcinācijas centros tiek sākta
pusaudžu vakcinācija, preses
konferencē apstiprināja Veselības ministrija. Pusaudžus
potēs ar pagaidām vienīgo
12–15 gadus vecajai mērķgrupai reģistrēto “PfizerBioNTech” ražoto vakcīnu
“Comirnaty”. “Tiklīdz valstī
būs atļauts un būs zināma
kārtība, kā to darīt, tā arī
Liepājā vakcinēs šo vecuma
grupu,” norāda Liepājas do-
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mes Vides un veselības daļas
vadītāja Elīna Tolmačova.

Pusaudži – infekcijas
pārnēsātāji

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) profesore
Jana Pavāre uzsver, ka attiecībā
uz bērniem un jauniešiem saistībā ar inficēšanos ar Covid-19 ir
jāsaglabā piesardzība. BKUS no
pandēmijas sākuma novērots,
ka bērni un pusaudži Covid-19
izslimo vidēji smagi un viegli,
bet sarežģīta ir atveseļošanās.
“Nelielai daļai bērnu, kad Latvijā bija saslimstības kulmināci-

ja, komplikācijas parādījās 2–6
nedēļu laikā pēc pārslimošanas
– uz labas veselības fona attīstījās multisistēmu iekaisuma
sindroms. Tā ir tāda vētraina
organisma reakcija – imūnās
sistēmas darbība, kas bojā orgānus,” skaidro J. Pavāre. Bijusi
skarta arī sirds, tādēļ mediķi
vērš uzmanību uz situācijas
nopietnību.
Pēc slimošanas bērniem ir
grūtāk atgriezties ikdienas aktivitātēs, norāda profesore, tādēļ
tiek strādāts pie atveseļošanās
programmas.
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