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Būtiskākais pēdējā diennaktī:
Pagājušajā diennaktī kopumā
veikti 242 izmeklējumi, līdz
šim kopā - 29 018
Kopumā saslimšana
apstiprināta 657 cilvēkiem,
pēdējā diennaktī -
2 personām
Slimnīcās šobrīd ārstējas
46 COVID-19 pacienti
3 pacientu veselības stāvoklis
ir smags
5 cilvēki, kuriem
diagnosticēts COVID-19,
miruši
16 cilvēki ir atveseļojušies

JAU NĀK I E   FA KT I

Līdz šim Latvijā kopumā 657 pacientiem diagnosticēts COVID-19 (pēdējā
diennaktī - 2 personām).
Kopumā Latvijā līdz šim miruši 5 pacienti, kas bija inficējušies ar COVID-19
infekciju, par vēl 2 pacientiem, kuri miruši ārpus stacionāra, SPKC gaida
pataloganatoma slēdzienu, lai noteiktu nāves cēloni.

Brīvdienās paliki mājās? Paldies Tev!

D I E N A S  Z I Ņ A

Ja svētku brīvdienās paliki mājās un Lieldienas atzīmēji kopā ar tiem, ar
kuriem dzīvo kopā, Veselības ministrija izsaka Tev pateicību! Rīkojoties
atbildīgi, mēs kopā varam pārtraukt inficēšanās ķēdi un ierobežot COVID-19
izplatību Latvijā. 

Jau pirms brīvdienās aicinājām ikvienu būt atbildīgam par savu un
līdzcilvēku veselību. Šobrīd ir jāizprot situācijas nopietnība – ir jādara viss
iespējamais, lai infekcija neizplatītos, tāpēc aizliegti ir arī privāti pasākumi,
tostarp ciemošanās pie radiem un draugiem. Tā kā šobrīd inficēšanās notiek
sabiedrībā un jebkurš no mums var saslimt un inficēt kādu citu, lai COVID-19
neizplatītos, šobrīd ir rūpīgi jāievēro noteiktie ierobežojumi. Īpaši augsts
risks būs, ja tiek apciemoti vecvecāki vai cilvēki ar hroniskām saslimšanām –
sirds un asinsvadu slimībām, diabētu, onkoloģiskām saslimšanām, astmu.
Cilvēkiem, kuri ir inficējušies, var nebūt slimības pazīmju, bet, ja tiks inficēts
un saslims cilvēks gados, viņam slimības sekas var būt ļoti nopietnas.

Veselības ministrija aicina arī turpmāk izprast situāciju un ievērot fizisko
distanci, bieži mazgāt rokas un rūpīgi attiekties pret savu veselību  - ja jūties
slims, nedodies uz darbu vai veikalu, bet sazinies ar savu ģimenes ārstu!

*SPKC dati uz 14.04.2020. plkst. 10.00 

Kopējā situācija
skaitļos pasaulē

Kopumā apstiprināto gadījumu
skaits: 1 776 867
Eiropā: 782 391

80% pacientu saslimšana norit
viegli

*ECDC un PVO dati, 13.04.2020. 

Infekcijas globālās
izplatības risks (PVO)

Ķīnā: ļoti augsts 
Reģionālā mērogā: ļoti augsts 
Globālā mērogā: ļoti augsts 

Situācija Latvijā

Nedēļas nogalē no Ķīnas piegādāta otra lielā, centralizēti iegādātā COVID-19
izplatības ierobežošanai nepieciešamo individuālo aizsardzības līdzekļu krava ar
aptuveni miljonu vienreizlietojamo medicīnisko masku.
Lai ierobežotu COVID-19 izplatību īpaši riska grupās, Veselības ministrija
turpina organizēt regulāras pārbaudes, veicot COVID-19 testus, sociālo
aprūpes centru klientiem un darbiniekiem, ja ir saslimšanas simptomi.
NVD interneta vietnē publicēta informācija par noslēgtajiem līgumiem un
darījumiem par medicīnas preču, ierīču iegādēm un piegādi.
Atsākoties repatriācijas reisiem, visiem atbraukušajiem, kuriem ir saslimšanas
simptomi, tiks nodrošinātas COVID-19 analīzes. Šīm personām, atgriežoties
Latvijā, ir jāievēro obligāta 14 dienu pašizolācija.

https://who.sprinklr.com/
https://spkc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=593bb3ab785341d5b64de7df14125f21&fbclid=IwAR2TQiXO-z4w2euwe5lSX1r6JLbHKpVLEPlib1K96c2tBHy2p3vDefuA8Aw
http://www.vmnvd.gov.lv/lv/aktualitates/1100-nvd-noslegtie-ligumi-un-darijumi-par-medicinas-precu-iericu-iegadem-un-piegadi
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Uz valsts apmaksātām COVID-19 analīzēm var
nosūtīt arī ģimenes ārsti

Izpēti un
esi zinošs!

Vadlīnijas ārstiem

Biežāk uzdotie jautājumi

Skarto teritoriju karte

PVO sniegtā informācija

ECDC sniegtā informācija

Vadlīnijas farmaceitiem

Ieteikumi pacientiem ar
elpceļu infekcijas pazīmēm

Rekomendācijas COVID-19
slimnieka ģimenei

Par ārkārtējo situāciju Latvijā

Lai ierobežotu COVID-19 infekcijas izplatīšanos un mazinātu epidemioloģiskās
drošības riskus, arī ģimenes ārsti var nosūtīt pacientus uz valsts apmaksātām
COVID-19 analīzēm. Ģimenes ārsts izvērtē situāciju, un, ja  pacients atbilst
noteikties kritērijiem, nosūta viņu uz analīzēm. Šajā gadījumā, ja cilvēkam ir
saslimšanas simptomi, viņam jāsazinās ar savu ģimenes ārstu. 

! ! ! Aktuālākajām ziņām seko līdzi SPKC un VM sociālo tīklu kontos:

SPKC Twitter VM Twitter un  Facebook un  Facebook

Par darbnespējas lapām

Darba devējiem

Informācija angļu valodā

Informācija krievu valodā

Pienākumi personām, kuras
atgriežas no COVID-19
skartajām valstīm

Informācija COVID-19
pacientiem

Norādījumi sociālās aprūpes
iestādēm

Rekomendācijas publisko
pakalpojumu sniedzējiem

Kam veic COVID-19 analīzes
bez maksas?

https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/760
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/761
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/769
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/758
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/776
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/783
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/786
http://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/6218_par_arkartejas_situacijas_izsludinasanu
https://twitter.com/SPKCentrs
https://twitter.com/veselibasmin
https://www.facebook.com/SPKCentrs/
https://www.facebook.com/VeselibasMinistrija/
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/793
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/772
https://spkc.gov.lv/en/news/get/nid/530
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/791
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/794
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/798
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/799
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/801
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/803

