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Būtiskākais pēdējā diennaktī:
Pagājušajā diennaktī kopumā
veikti 1461 izmeklējumi, līdz
šim kopā - 24036
Kopumā saslimšana
apstiprināta 577 cilvēkiem,
pēdējā diennaktī -
29 personām
Slimnīcās šobrīd ārstējas
39 COVID-19 pacienti
3 pacientu veselības stāvoklis
ir smags
2 cilvēki, kuriem
diagnosticēts COVID-19,
miruši
16 cilvēki ir atveseļojušies

JAU NĀK I E   FA KT I

Līdz šim Latvijā kopumā 577 pacientiem diagnosticēts COVID-19 (pēdējā
diennaktī - 29 personām). SPKC turpina epidemioloģisko izmeklēšanu.

Uz COVID-19 analīzēm varēs nosūtīt arī ģimenes ārsts

D I E N A S  Z I Ņ A

No šodienas arī ģimenes ārsti varēs pieņemt lēmumu par pacienta nosūtīšanu uz
analīzēm, ja cilvēks atbildīs noteiktiem kritērijiem.

Ar ģimenes ārsta nosūtījumu analīzes veiks visiem pacientiem, kuriem ir
pneimonijas (plaušu karsoņa) klīniskās pazīmes, kā arī tiem kuriem ir akūtas elpceļu
infekcijas slimības pazīmes un atbilst vismaz vienam no šiem kritērijiem:

ir vecāks par 65 gadiem;
ir hroniska saslimšana: cukura diabēts, sirds asinsvadu slimības, onkoloģiska
slimība u.c.;
pacientam ir imūndeficīts un tiek saņemta imūnsupresīva terapija;
epidemiologa noteikts kontakts ar COVID-19 pacientu, ar kuru nedzīvo kopā;
dzīvo kopā ar kādu, kurš atgriezies no ārzemēm;
darba pienākumi saistīti ar augstu saslimšanas risku ar COVID-19, piemēram,
strādā ar bērniem pirmsskolas izglītības iestādē.

Ja vienā mājsaimniecībā ar akūtas elpceļu infekcijas pazīmēm būs 2 vai vairāk
saslimušo, ģimenes ārsts uz analīzēm sūtīs tikai vienu cilvēku. Ja neviens neietilpst
augstāk minētajās grupās, analīzes veiks gados vecākajam ģimenes loceklim vai
vīrietim, ja visi ģimenes locekļi ir vienā vecuma grupā.

Šiem cilvēkiem, parādoties simptomiem, ir jāsazinās ar savu ģimenes ārstu, kurš pēc
tam pacientu nosūtīs uz analīzēm.

*SPKC dati uz 8.04.2020. plkst. 10.00 

Kopējā situācija
skaitļos pasaulē

Kopumā apstiprināto gadījumu
skaits: 1 282 931
Eiropā: 608 500

80% pacientu saslimšana norit
viegli

*ECDC un PVO dati, 7.04.2020. 

Infekcijas globālās
izplatības risks (PVO)

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

Lai ierobežotu COVID-19 izplatību, valdība pagarināja ārkārtējo situāciju līdz
12. maijam. Tas nozīmē, ka visi ierobežojumi un piesardzība pasākumi
saglabājas, tostarp, aizliegti publiski pasākumi, arī ciemošanās. 

Situācija Latvijā

Onkoloģiskie pacienti arī turpmāk saņems paredzēto un nepieciešamo
ārstēšanu Latvijas Onkoloģijas centrā. Veikti visi piesardzības pasākumi.

Sadarbībā ar Labklājības ministriju sagatavotas un papildinātas rekomendācijas
sociālās aprūpes iestādēm COVID-19 izplatības ierobežošanai.

No šodienas uz valsts apmaksātām COVID-19 analīzēm var nosūtīt arī ģimenes
ārsts, ja pacientam ir saslimšanas simptomi un atbilst noteiktiem kritērijiem. 

https://who.sprinklr.com/
https://spkc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=593bb3ab785341d5b64de7df14125f21&fbclid=IwAR2TQiXO-z4w2euwe5lSX1r6JLbHKpVLEPlib1K96c2tBHy2p3vDefuA8Aw
https://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/valdiba-pagarina-arkartejo-situaciju-lidz-12-maijam
https://www.aslimnica.lv/lv/jaunumi/onkologiskie-pacienti-ari-turpmak-sanems-paredzeto-un-nepieciesamo-arstesanu-stacionara
https://spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/aktualitate-par-jauno-koronavi/rekomendacijas-socialas-aprupe/
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Latvijā noteikti stingri personu fiziskās
distancēšanās noteikumi

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 mazinātu riskus COVID-19 tālākai izplatībai Latvijas iedzīvotāju vidū,
atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai, valdība ir pieņēmusi stingrākus
noteikumus cilvēku pulcēšanās ierobežošanai privātos un publiskos pasākumos
un citus ierobežojumus. Fiziskās kontaktēšanās ierobežojumi attiecas uz
publiskām norisēm iekštelpās un ārtelpās un nosaka divu cilvēku un divu metru
distances ievērošanas noteikumus.

! ! ! 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

