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Būtiskākais pēdējā diennaktī:
Pagājušajā diennaktī kopumā
veikti 1 422 izmeklējumi, līdz
šim kopā - 254 58
Kopumā saslimšana
apstiprināta 589 cilvēkiem,
pēdējā diennaktī -
12 personām
Slimnīcās šobrīd ārstējas
38 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 589 pacientiem diagnosticēts COVID-19 (pēdējā
diennaktī - 12 personām). SPKC turpina epidemioloģisko izmeklēšanu.

Vīrusam nav brīvdienu, tāpēc Tev jāpaliek mājās!

D I E N A S  Z I Ņ A

Veselības ministrija atgādina: vīrusam nav brīvdienu - šobrīd ir aizliegti jebkādi
privāti pasākumi, ja tajos piedalās tie, kuri nedzīvo kopā. Tas nozīmē, ka
svinības vai ciemošanās pie radiem, draugiem, vecvecākiem, pasēdēšana
dārzā ar kaimiņiem, svešu bērnu pieskatīšana vai jebkādi citi privāti satikšanās
pasākumi, tostarp tuvojošos Lieldienu svinēšana, kuros iesaistīti cilvēki, kas
nedzīvo kopā, ir aizliegti.

Nav pieļaujama arī situācija, ka, piemēram, cilvēks darba dienās dzīvo vienā
vietā (ar draugiem, kolēģiem vai tml.), bet nedēļas nogalē dodas apciemot
ģimeni vai draugus, kuri dzīvo citur. Šādās situācijās cilvēkam ir jāpieņem
lēmums, kurā no mājsaimniecībām viņš pavadīs laiku līdz brīdim, kad šie
ierobežojumi tiks atcelti. Izņēmums ir tad, ja nepilngadīga bērna vecāki dzīvo
šķirti. Bērns drīkst tikties ar otru vecāku. Vienlaikus pašiem vecākiem kopā ir
jāizvērtē situācija, vai tas šobrīd ir nepieciešams. Tā vietā var izmantot citas
iespējas, piemēram, sazināties ar video zvanu.

Būtiski ir atcerēties, ka šobrīd īpaši svarīgi no inficēšanās ar COVID-19 ir
pasargāt gados vecus cilvēkus un cilvēkus ar hroniskām saslimšanām, tāpēc
jāatliek arī vecvecāku apciemojums. Piemēram, vecāki nevar brīvdienās sūtīt
bērnus uz laukiem pie vecvecākiem, kā arī vecvecāki nevar braukt palīdzēt
pieskatīt bērnus darba dienās, ja vien visi nedzīvo kopā vienā mājsaimniecībā.

*SPKC dati uz 9.04.2020. plkst. 10.00 

Kopējā situācija
skaitļos pasaulē

Kopumā apstiprināto gadījumu
skaits: 1 356 780
Eiropā: 634 735

80% pacientu saslimšana norit
viegli

*ECDC un PVO dati, 8.04.2020. 

Infekcijas globālās
izplatības risks (PVO)

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

Situācija Latvijā

Pirmo testu, lai pārliecinātos, ka cilvēkā organismā vīrusa vairs nav, veic ne ātrāk
kā 21 dienu pēc diagnozes apstiprināšanas, ja vairs nav saslimšanas simptomu.
Ja simptomi ir ilgāk, testu veic ne ātrāk kā 7 dienā pēc simptomu izzušanas Tikai
pēc diviem secīgiem negatīviem testiem, ģimenes ārsts var pieņemt lēmumu, ka
pacients var atgriezties ikdienas gaitās un noslēgt darbnespējas lapu.

Uz valsts apmaksātām COVID-19 analīzēm var nosūtīt arī ģimenes ārsts, ja
pacientam ir saslimšanas simptomi un atbilst noteiktiem kritērijiem. 

Veselības ministrija atgādina: vīrusam nav brīvdienu - šobrīd ir aizliegti jebkādi
privāti pasākumi, arī ciemošanās pie radiem, kuri nedzīvo kopā ar tevi. Kāpēc?
Cilvēkiem, kuri ir inficējušies, var nebūt slimības pazīmju, taču viņi var inficēt citus.
Gados vecākiem ļaudīm saslimšana var izpausties smagi, tāpēc ciemojoties,
pakļaujam viņus inficēšanās riskam.

https://who.sprinklr.com/
https://spkc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=593bb3ab785341d5b64de7df14125f21&fbclid=IwAR2TQiXO-z4w2euwe5lSX1r6JLbHKpVLEPlib1K96c2tBHy2p3vDefuA8Aw
http://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/6269_gimenes_arsts_vares_nosutit_uz_valsts_apmaksatam_covid19_ana
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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

