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Informācija medijiem

Savu digitālo Covid-19 sertifikātu var saņemt arī
iedzīvotāji, kuri nelieto internetu
Savus digitālos Covid-19 sertifikātus var saņemt arī tie iedzīvotāji, kuri nelieto internetu vai nevar
pieslēgties tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem
(internetbanku, eID u.c.), informē Nacionālais veselības dienests (NVD).
Otrdien, 15. jūnijā, digitālā Covid-19 sertifikāta papīra formāta izsniegšanai ir gatavs jau
absolūtais vairākums – 91% jeb 85 – valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru.
Plānots, ka pārējie centri pievienosies pakalpojuma sniegšanai pakāpeniski – tuvāko dienu laikā.
Līdz ar to NVD aicina iedzīvotājus, kuri nelieto internetu, bet vēlas saņemt savu digitālo
sertifikātu, sākumā noskaidrot, kurš tuvumā esošais klientu apkalpošanas centrs jau ir uzsācis
sertifikātu izsniegšanu. To var izdarīt, zvanot pa tālruni 8989, vai lūdzot kādam ģimenes loceklim,
tuviniekam apskatīt informāciju NVD tīmekļvietnes www.vmnvd.gov.lv sadaļā “Digitālais
Covid-19 sertifikāts”.
Pirms došanās uz centru, ar to ir jāsazinās, lai uzzinātu klientu apkalpošanas kārtību Covid-19
epidēmijas apstākļos. Ja tas būs nepieciešams, jāveic pieraksts uz konkrēto dienu un laiku. Līdzi
jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).
Ierodoties klientu apkalpošanas centrā, būs jāaizpilda un jāparaksta veidlapa. Centra darbinieks
vizītes laikā sagatavos iedzīvotāja digitālo Covid-19 sertifikātu un izsniegs to papīra formātā.
Kopumā digitālos Covid-19 sertifikātus iedzīvotājiem, kuri nelieto internetu, izsniegs 93 valsts
pārvaldes vienotajos klientu apkalpošanas centros. Plānots, ka sertifikātu varēs saņemt arī 19
informācijas centros, kuri atrodas Rīgā, Jūrmalā, Siguldā, Daugavpilī, Ventspilī, Liepājā, Ogrē,
Jelgavā, Jēkabpilī, Rēzeknē, Valmierā, Dobelē, Krāslavā, Kuldīgā, Limbažos, Madonā, Preiļos,
Saldū un Talsos. Šie informācijas centri uzsāks pakalpojuma sniegšanu pēc iespējas tuvākā laikā.
Jau ziņots, ka no 1. jūnija Latvijas Republikā ir uzsākta digitālo Covid-19 sertifikātu izmantošana.
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