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Būtiskākais pēdējā diennaktī:
Pagājušajā diennaktī kopumā
veikti 2156 izmeklējumi, līdz
šim kopā - 85 431
Kopumā saslimšana
apstiprināta 970 cilvēkiem,
pēdējā diennaktī -
8 personām
Slimnīcās šobrīd ārstējas
28 COVID-19 pacienti
3 pacientu veselības stāvoklis
ir smags
19 cilvēki, kuriem
diagnosticēts COVID-19,
miruši (COVID-19 gan tiešais,
gan blakus cēlonis)
662 cilvēki ir atveseļojušies

JAU NĀK I E   FA KT I

Līdz šim Latvijā kopumā 970 pacientiem diagnosticēts COVID-19 (pēdējā
diennaktī - 8 personām). Līdz šim kopā 662 personas ir atveseļojušās.

*SPKC dati uz 15.05.2020. plkst. 10.00 

Kopējā situācija
skaitļos pasaulē

Kopumā apstiprināto gadījumu
skaits: 4 258 666
Eiropā: 1 277 188

80% pacientu saslimšana norit
viegli

*ECDC un PVO dati, 14.05.2020. 

Infekcijas globālās
izplatības risks (PVO)

Globālā mērogā: ļoti augsts 

Situācija Latvijā

VM mājas lapā ir publicēti Ieteikumi COVID-19 infekcijas profilaksei. Tie ir
pamatprincipi piesardzības pasākumiem, kas jāievēro, lai ierobežotu
COVID-19 infekcijas izplatīšanos, sniedzot publiskus pakalpojumus vai
organizējot privātus pasākumus publiskās vietās.

D I E N A S  Z I Ņ A

Bērniem nav droši būt spēļu istabās vai izklaides
centros, jo pastāv lielāks risks inficēties
Vakar, 14. maijā, Ministru kabinets precizēja rīkojumu, nosakot, ka bērnu izklaižu
norise iekštelpās šobrīd ir aizliegta.

Pandēmija nav beigusies, un jebkurš pasākums ir ar risku inficēties, īpaši dažādās
bērnu izklaižu vietās iekštelpās. Diemžēl bērni, rotaļājoties, neietur drošu distanci,
kā arī šādās vietās nav iespējams nodrošināt nepieciešamo dezinfekciju,
piemēram, dezinficējot katru rotaļlietu, kāpsli, piepūšamos elementus vai bumbas
rotaļu baseinos.

Šobrīd vēl ir jāpaciešas un bērna dzimšanas dienu labāk nosvinēt savās mājās vai
brīvā dabā. Ievērojot nosacījumus tagad, ātrāk būs iespējams tos mīkstināt.

Brīvdienās aicinām būt atbildīgiem par savu un līdzcilvēku veselību un izvērtēt
jebkura pasākuma nepieciešamību, apzinoties riskus. Jāuzsver, ka 25 cilvēki
vienkopus nenozīmē, ka tas ir droši un riska saslimt nav. Tas nozīmē, ka šādu
cilvēku skaitu SPKC epidemiologi var apzināt, ja viens no pasākuma saslims ar
COVID-19.  Pārējām personām būs stingra karantīna mājās, jo viņi būs
slimnieka kontaktpersonas. Līdz ar to ļoti rūpīgi un atbildīgi jāizvērtē jebkura
pasākuma nepieciešamība.

Sākot ar 15. maiju, Baltijas valstu valstspiederīgie un personas, kurām ir tiesības
uzturēties šajās valstīs, var ceļot Igaunijā, Latvijā un Lietuvā bez ierobežojumiem
(nav jāievēro arī 14 dienu pašizolācija), ja:

        - persona pēdējo 14 dienu laikā nav bijusi ārpus Baltijas valstīm;
        - personai nav noteikta pašizolēšanās saistībā ar inficēšanos ar Covid-19 vai
           Covid-19 kontaktpersonas statusa dēļ;
        - ja personai nav elpošanas ceļu saslimšanas pazīmju.

https://spkc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=593bb3ab785341d5b64de7df14125f21&fbclid=IwAR2TQiXO-z4w2euwe5lSX1r6JLbHKpVLEPlib1K96c2tBHy2p3vDefuA8Aw
https://who.sprinklr.com/
http://www.vm.gov.lv/lv/covid19/ieteikumi_covid19_infekcijas_profilaksei/
https://spkc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/4469c1fb01ed43cea6f20743ee7d5939
https://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/65997-latvijas-valstspiederigo-iespejas-parvietoties-baltijas-valstis
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Izpēti un
esi zinošs!

Vadlīnijas ārstiem

Biežāk uzdotie jautājumi

Masku lietošana

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

Ceļotājiem, kuri atgriežas no
ārvalstīm

Informācija COVID-19
pacientiem

Norādījumi sociālās aprūpes
iestādēm

Rekomendācijas publisko
pakalpojumu sniedzējiem

Kam veic COVID-19 analīzes
bez maksas?

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

SPKC Twitter VM Twitter un  Facebook un  Facebook

Ja COVID-19 analīzes neveic?

https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/760
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/761
https://spkc.gov.lv/upload/Aktualitates/2020/2019-nCoV/arstiem/ecdc_sejas_maskas_veselajiem_20042020_002.pdf
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/tavai-veselibai/aktualitate-par-jauno-koronavi/informacija-celotajiem-par-cov/celotajiem-kuri-atgriezas-no-a/
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://twitter.com/SPKCentrs
https://twitter.com/veselibasmin
https://www.facebook.com/SPKCentrs/
https://www.facebook.com/VeselibasMinistrija/
https://spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/aktualitate-par-jauno-koronavi/informacija-personai-par-kuru-/

