Kultūras ministrijas iestādēs un kapitālsabiedrībās vakcinācijas pret Covid-19
aptvere sasniedz 76%-100%
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Pēc valsts kultūras iestāžu un kapitālsabiedrību – arhīva, bibliotēku, muzeju, teātru, koncertorganizāciju un kultūras augstskolu –
vadības apkopotās un sniegtās informācijas, Kultūras ministrijas (KM) padotībā esošajās struktūrvienībās vakcinācijas pret Covid-19
aptvere sasniedz jau 76% - 100%.

 “Kultūras ministrijas pakļautībā esošo iestāžu vakcinācijas rādītāji jau vasarā bija diezgan augsti. Tā bijusi un ir atbildīga pieeja
epidemioloģiskās situācijas risināšanai. Aicinām arī pārējo sabiedrību sekot kultūras nozares paraugam, īpaši tajos gadījumos,
kad nepieciešamību vakcinēties nenosaka normatīvie akti - katrs, kurš šobrīd pieņem lēmumu vakcinēties, palīdz pasargāt sevi
un apkārtējos,” akcentē kultūras ministrs Nauris Puntulis.

Kultūras ministrijā strādājošo vakcinācijas aptvere ir 95%.
Valsts teātros un koncertorganizācijās jau vakcinējušies 79,5% līdz 99% darbinieku:
Dailes teātrī - 99% (jau uz š.g. 15. jūliju)

Nacionālajā teātrī - 99%
Valmieras Drāmas teātrī - 99%
VSIA “Latvijas Koncerti” - 99%
Latvijas Leļļu teātrī - 98%
Jaunajā Rīgas teātrī - 97,5%
Latvijas Nacionālajā operā un baletā - 96%
Rīgas cirkā - 96%
Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī - 83%
Daugavpils teātrī - 79,5%
Latvijas Nacionālajā arhīvā vakcinēti 81% strādājošo, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā – 89%, savukārt Latvijas Neredzīgo bibliotēkā –
72% darbinieku.
Arī valsts muzejos strādājošo vakcinācijas aptvere ir augsta:
Latvijas Arhitektūras muzejā – 100%
Turaidas muzejrezervātā – 90%
Rakstniecības un mūzikas muzejā – 89%
Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā – 88%
Memoriālo muzeju apvienības muzejos – 85%
Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā – 83%
Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā – 80,3%
Rundāles pils muzejā – 79,6%
Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā – 76%
Kultūras augstskolu mācībspēku vakcinācijas pret Covid-19 aptvere ir no 76% - 97%.
Latvijas Kultūras akadēmijā darbinieku vakcinācijas aptvere sasniedz 97%, savukārt studentu – 83%
Latvijas Mākslas akadēmijā vakcinējušies 93% personāla un 87% studējošo.
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā vakcinēti 84% personāla un 88% studējošo.
Latvijas Kultūras koledžā – 76% personāla un 83% studējošo.
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