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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Arī Francija un Grieķija nosaka obligātu vakcināciju
Francijas un Grieķijas
varas iestādes lēmušas, ka
veselības aizsardzības sistēmas darbiniekiem būs obligāti jāvakcinējas pret Covid-19, tāpat kā tas noteikts
jau vairākās citās valstīs.
Tas ir efektīvākais veids,
kā ierobežot jaunā lipīgākā
koronavīrusa delta paveida
izplatīšanos.
Francijas prezidents Emanuels Makrons televīzijas uzrunā
paziņoja, ka vakcinēšanās būs
obligāta visiem slimnīcu darbiniekiem. Prasība attieksies arī uz
pansionātu un aprūpes iestāžu
personālu un brīvprātīgajiem.
Šiem cilvēkiem jāvakcinējas līdz
15. septembrim. Pēc šī datuma

tiks veikta kontrole un varēs
piemērot sankcijas. Makrons
norādīja, ka nākotnē var aktualizēties arī jautājums par visu
valsts iedzīvotāju obligātu vakcināciju. Rīkojumu vakcinēties
pret Covid-19 visiem veselības
aprūpes iestāžu darbiniekiem, tai
skaitā veco ļaužu aprūpes namu
personālam, pirmdien deva arī
Grieķijas valdība. Aprūpes namu
darbiniekiem jāvakcinējas līdz
16. augustam, pretējā gadījumā
viņiem būs jādodas slimības atvaļinājumā. Savukārt medicīnas
iestāžu darbiniekiem noteiktais
termiņš ir 1. septembris. Līdz
augusta beigām tādās slēgtās
telpās kā izklaides centri, bāri,
kinoteātri un teātri būs atļauts

Pirmā atbalstu saņems
veselības nozare
Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padome
otrdien apstiprināja 1,82 miljardu
eiro apjomīgo Latvijas Atveseļošanas fonda plānu, aģentūru LETA
informēja Finanšu ministrijā. Līgumu par finansējuma saņemšanu plānots noslēgt augustā, un
atbalstu pirmā saņems veselības
nozare. “Eiropas Komisija atzina,
ka Latvijas plāns aptver plašu, savstarpēji pastiprinošu
reformu un investīciju kopumu, kas palīdzēs efektīvi atrisināt daudzas ekonomiskās
un sociālās problēmas, kuras
Eiropas Padome bija minējusi Latvijai adresētajos ieteikumos. Plānā
paredzēts risināt izaicinājumus
tādās jomās kā veselības aprūpe, izglītība, sociālā iekļaušana,
pētniecība un inovācijas, izmak-

su ziņā pieejami mājokļi, valsts
pārvalde, uzņēmējdarbības vide,
cīņa ar ēnu ekonomiku un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija,”
informēja FM.
Finanšu ministrs Jānis Reirs
atzina, ka Latvijai ir nodrošināta ātrāka piekļuve finanšu resursiem, jo Latvija ir pirmā no
Baltijas valstīm, kuras plāns ir
apstiprināts. “Lai Latvija varētu
ātrāk virzīties uz priekšu, aicinu
ministrijas aktīvi strādāt pie plānā
iekļauto 24 reformu un 61 investīciju pasākuma īstenošanas un
iespējami ātri, sēžoties pie sarunu
galda ar nozaru nevalstiskajām
organizācijām, sadarbības un sociālajiem partneriem, izstrādāt,
saskaņot un Ministru kabinetā
iesniegt vajadzīgos normatīvos
aktus,” pauda Reirs.w

ieiet tikai vakcinētām personām.
Jūlija sākumā Omskas apgabals kļuva par kārtējo Krievijas
reģionu, kur ieviesta daļēja obligātā vakcinācija pret Covid-19.
Saskaņā ar apgabala galvenā
sanitārijas ārsta rīkojumu obligāta vakcinēšanās noteikta valsts
iestāžu darbiniekiem, kā arī strādājošajiem tirdzniecībā, pakalpojumu sniegšanā, sabiedriskajā
ēdināšanā, veselības aprūpē un
izglītībā. Obligāta vakcinācija atsevišķām sabiedrības grupām
jau iepriekš noteikta Maskavā
un vairākos citos Krievijas reģionos. Arī Kazahstāna noteikusi par
obligātu vakcinēšanos daudzu
nozaru darbiniekiem, kas darba
procesā nonāk ciešā kontaktā ar

citiem cilvēkiem. Prasība attieksies uz pakalpojumu un izklaides
sektoriem, banku darbiniekiem
un vēl citām nozarēm. Šo sektoru
darbiniekiem būs jāvakcinējas vai
arī viņiem tiks liegts strādāt ciešā
kontaktā ar citiem cilvēkiem.
Savukārt Turkmenistāna un
Tadžikistāna noteikušas obligātu vakcinēšanos pret Covid-19
visiem pieaugušajiem valsts
iedzīvotājiem. “Lai profilaktiskās vakcinācijas būtu efektīvas,
katram no mums aktīvi jāpiedalās šajā procesā,” paziņoja Turkmenistānas Veselības ministrija.
Turkmenistāna ir viena no retajām valstīm, kas vēl nav oficiāli
reģistrējusi nevienu Covid-19
gadījumu.w

Ziņo par sarežģījumiem
ļoti retos gadījumos
Ļoti retos gadījumos pēc vakcinācijas ar “Pfizer”/”BioNTech”
un “Moderna” vakcīnām pret
Covid-19 var attīstīties miokardīts un perikardīts, secinājusi
Eiropas Zāļu aģentūras Drošuma komiteja. Zāļu valsts aģentūrā aģentūru LETA informēja,
ka Drošuma komiteja iesaka
iekļaut miokardītu un perikardītu šo vakcīnu zāļu aprakstu blakņu sarakstā, kā arī
ietvert brīdinājumu, lai informētu
veselības aprūpes speciālistus un
personas, kas lieto šīs vakcīnas.
Slēdziena pieņemšanā Drošuma
komiteja ņēma vērā visus pašlaik pieejamos pierādījumus. Tie
ietvēra padziļinātu analīzi par 145
miokardīta gadījumiem Eiropas
Ekonomikas zonā personām, kas
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Klasiskā 90. gadu spēle “Super Mario 64” neattaisītā iepakojumā izsolē pārdota par
1,56 miljoniem dolāru.
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saņēmušas “Pfizer”/”BioNTech”,
un par 19 gadījumiem personām, kas saņēmušas “Moderna”
vakcīnu. No tiem Latvijā identificēti četri miokardīta gadījumi
pēc “Pfizer”/”BioNTech” vakcīnas
saņemšanas, bet viens pēc “Moderna” vakcīnas, par kuriem iesniegti blakusparādību ziņojumi.
Savukārt ASV Pārtikas un zāļu
pārvalde pirmdien atjaunināja brīdinājuma marķējumus “Johnson
& Johnson” izstrādātajai vakcīnai,
ietverot informāciju par novērotu “palielinātu risku” saslimt ar
retu neiroloģisku slimību – GijēnaBarē sindromu. Amatpersonas ir
identificējušas 100 provizoriskus
ziņojumus par šo sindromu pēc
aptuveni 12,5 miljonu šīs vakcīnas
devu izmantošanas.w

Desmitiem
upuru ugunsgrēkā

Irākas dienvidos Nāsirījas
pilsētā pirmdien izcēlies ugunsgrēks slimnīcas Covid-19 izolatorā. Gājuši bojā vismaz 64
cilvēki un ievainoti 100, vakar
paziņoja vietējās veselības iestādes pārstāvis. Ugunsgrēks
izcēlās Nāsirījas Huseina slimnīcā. To ierobežoja vietējie civilās
aizsardzības spēki. Ziņu avots
veselības direkcijā pavēstīja, ka
“ugunsgrēka galvenais cēlonis (..) bija skābekļa balonu
eksplozija”. “Upuri nomira no
apdegumiem, un meklēšana
turpinās,” sacīja vietējās veselības iestādes preses sekretārs
Haidars al Zamili. Viņš atzīmēja,
ka ēkā vēl var būt iesprostoti
cilvēki. Izolatorā bija vieta 70 pacientu gultām. Dīkāras provinces veselības dienesta vadītājs
un Nāsirījas Huseina slimnīcas
vadītājs tika aizturēti, viņus nopratināja policija. w
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dalībvalstu ārlietu ministri
apstiprinājuši pēc agresijas
Ukrainā 2014. gadā Krievijai
noteikto ekonomisko sankciju
pagarināšanu par pusgadu.
Par sankciju pagarināšanu līdz
janvāra beigām ES dalībvalstu
vēstnieki vienojās 30. jūnijā.
Sankcijas, kuras regulāri tiek
pagarinātas par pusgadu, vērstas
pret Krievijas finanšu, enerģētikas
un aizsardzības nozarēm. To
mīkstināšana vai atcelšana ir
piesaistīta tā dēvēto Minskas miera
vienošanos izpildei.

Latvija. Iniciatīvu portālā

Manabalss.lv savākti nepieciešamie
10 000 paraksti, lai nodotu
izskatīšanai Saeimā jautājumu
par migrēnas iekļaušanu
kompensējamo diagnožu
sarakstā, aģentūru LETA informēja
sabiedrisko attiecību speciāliste
Anna Babre. Iniciatīvas parakstītāji
lūdz netaupīt uz veselības rēķina un
sniegt valsts atbalstu medikamentu
iegādei. Babre informēja, ka
migrēna ir izplatītākā galvas
smadzeņu slimība pasaulē, ar kuru
visbiežāk slimo cilvēki darbspējīgā
vecumā. Latvijā tā skar teju
desmito daļu jeb 11,4% iedzīvotāju.

ASV informācijas tehnoloģiju

kompānija “Kaseya” pirmdien
paziņoja, ka pilnībā atjaunojusi
serveru darbību vairāk nekā nedēļu
pēc tam, kad to skāra vērienīgs
hakeru uzbrukums. Hakeri pēc
kiberuzbrukuma “Kaseya” bija
pieprasījuši 70 miljonus ASV
dolāru kriptovalūtā “Bitcoin”
apmaiņā pret atšifrēšanas rīku.
ASV Federālais Izmeklēšanas birojs
uzskata, ka šo kiberuzbrukumu
īstenojis Krievijā izveidotais
hakeru grupējums, kas darbojas
ar nosaukumiem “REvil”
un “Sodinokibi”. Vienam no
lielākajiem Zviedrijas lielveikalu
tīkliem “Coop” šī kiberuzbrukuma
dēļ nācās uz laiku slēgt aptuveni
800 veikalus. Tiek lēsts, ka šis
kiberuzbrukums ietekmēja līdz pat
1500 uzņēmumu pasaulē.
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14. jūlijā
1789. Franču revolūcijas
laikā Parīzes iedzīvotāji
ieņēma Bastīliju.

1862. Dzimis austriešu

gleznotājs Gustavs Klimts.

1867. Alfrēds Nobels

pirmo reizi demonstrēja
dinamītu.

1902. Venēcijā sabruka

Svētā Marka bazilikas zvanu
tornis.

1933. Ādolfa Hitlera

vadītā Nacistiskā partija
Vācijā aizliedza visas
opozīcijas partijas.

1995. Savu nosaukumu

ieguva digitālo mūzikas failu
formāts MP3.
SAGATAVOJIS PAULS KAUFMANIS.

