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Būtiskākais pēdējā diennaktī:
Pagājušajā diennaktī kopumā
veikti 1 564 izmeklējumi, līdz
šim kopā - 49 235
Kopumā saslimšana
apstiprināta 818 cilvēkiem,
pēdējā diennaktī -
6 personām
Slimnīcās šobrīd ārstējas
41 COVID-19 pacienti
5 pacientu veselības stāvoklis
ir smags
13 cilvēki, kuriem
diagnosticēts COVID-19,
miruši (COVID-19 gan tiešais,
gan blakus cēlonis)
267 cilvēki ir atveseļojušies

JAU NĀK I E   FA KT I

Līdz šim Latvijā kopumā 818 pacientiem diagnosticēts COVID-19 (pēdējā
diennaktī - 6 personām). 

*SPKC dati uz 27.04.2020. plkst. 10.00 

Kopējā situācija
skaitļos pasaulē

Kopumā apstiprināto gadījumu
skaits: 2 810 325
Eiropā: 1 070 956

80% pacientu saslimšana norit
viegli

*ECDC un PVO dati, 26.04.2020. 

Infekcijas globālās
izplatības risks (PVO)

Globālā mērogā: ļoti augsts 

Situācija Latvijā

Izvērtējot iedzīvotāju interesi un saņemto zvanu intensitāti, turpmāk SPKC
informatīvā tālruņa (67387661) speciālisti iedzīvotāju zvanus uzklausīs darba
dienās no 8.30-19.00, brīvdienās no 9.00-17.00.

Pacientiem, kurus nogādā slimnīcās
uzņemšanas nodaļās, veic COVID-19 analīzes

D I E N A S  Z I Ņ A

Lai ierobežotu COVID-19 izplatību un pēc iespējas mērķētāk atklātu saslimšanas
gadījumus, pacientiem, kurus nogādā slimnīcu uzņemšanas nodaļās, veic COVID-
19 analīzes. Tas ļauj arī slimnīcās efektīvāk īstenot visus nepieciešamos
piesardzības pasākumus. 

Tas nozīmē, ka COVID-19 analīzes veic, piemēram, pacientiem, kurus Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienests nogādā stacionārajās ārstniecības iestādēs. Jau
iepriekš slimnīcās vairākām pacientu grupām analīzes tika veiktas, piemēram,
pacientiem, kuriem nepieciešamas neatliekamas operācijas, hospitalizētiem
pacientiem ar pneimoniju vai akūtu respiratoru infekciju, personām ar neskaidras
izcelsmes drudzi un citiem. Tāpat par COVID-19 analīžu nepieciešamību varēja
lemt ārsts. Tagad klāt nākusi vēl viena pacientu grupa – visi, kurus nogādā
uzņemšanas nodaļā neatkarīgi no pacienta sūdzībām. Izņēmums gan ir bērni, ja
viņiem nav saslimšanas simptomu. 

Vienlaikus pacientus, kuriem ir saslimšanas simptomi (paaugstināta ķermeņa
temperatūra, klepus, kakla sāpes, apgrūtināta elpošana), lūdzam sazināties ar savu
ģimenes ārstu, kurš nosūtīs uz COVID-19 analīzēm.

Savukārt, lai, pievērstu īpašu uzmanību pacientiem ar hroniskām saslimšanām
(cukura diabēts, hroniskas elpceļu slimības, sirds asinsvadu slimības, onkoloģiskas
slimības utml.), ģimenes ārsts var nosūtīt uz analīzēm šos pacientus arī bez
COVID-19 slimības pazīmēm.

Neraugoties uz ārkārtējo situāciju valstī, lai nodrošinātu nepieciešamos asins
komponentus slimnīcām, VADC turpina savu darbu. Veseli cilvēki ir aicināti
ziedot asinis kādā no ziedošanas vietām.
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https://spkc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=593bb3ab785341d5b64de7df14125f21&fbclid=IwAR2TQiXO-z4w2euwe5lSX1r6JLbHKpVLEPlib1K96c2tBHy2p3vDefuA8Aw
https://who.sprinklr.com/
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/preses-relizes/get/nid/816
http://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/6303_pacientiem_kurus_nogadas_slimnicas_uznemsanas_nodalas_veiks_
https://www.vadc.lv/aktualitates/jaunumi/svariga-informacija-donoriem-
https://spkc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/4469c1fb01ed43cea6f20743ee7d5939
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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

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?

Sejas maskas var lietot papildu drošībai, lai
pasargātu citus, bet to jādara pareizi
SPKC mājas lapā ir publicēti ieteikumi sejas masku lietošanai sabiedrībā. Tās var
izmantot profilaksei, bet īpaši svarīgi to darīt pareizi, lai inficēšanās risks nav vēl
lielāks. Medicīniskās maskas galvenokārt jānodrošina ārstniecības personām.

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

SPKC Twitter VM Twitter un  Facebook un  Facebook

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://www.who.int/
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/tavai-veselibai/aktualitate-par-jauno-koronavi/covid-19-pacientiem/ieteikumi-ricibai-covid-19-inf
https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/793
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/772
https://spkc.gov.lv/en/for-general-public/covid-19
https://spkc.gov.lv/ru/dlja-obshchjestva/covid-19/
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
https://spkc.gov.lv/upload/Aktualitates/2020/2019-nCoV/arstiem/ecdc_sejas_maskas_veselajiem_20042020_002.pdf
https://twitter.com/SPKCentrs
https://twitter.com/veselibasmin
https://www.facebook.com/SPKCentrs/
https://www.facebook.com/VeselibasMinistrija/

