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Būtiskākais pēdējā diennaktī:
Pagājušajā diennaktī kopumā
veikti 1947 izmeklējumi, līdz
šim kopā - 73 016
Kopumā saslimšana
apstiprināta 928 cilvēkiem,
pēdējā diennaktī -
19 personām
Slimnīcās šobrīd ārstējas
30 COVID-19 pacienti
2 pacientu veselības stāvoklis
ir smags
18 cilvēki, kuriem
diagnosticēts COVID-19,
miruši (COVID-19 gan tiešais,
gan blakus cēlonis)
464 cilvēki ir atveseļojušies

JAU NĀK I E   FA KT I

Līdz šim Latvijā kopumā 928 pacientiem diagnosticēts COVID-19 (pēdējā
diennaktī - 19 personām). 

*SPKC dati uz 08.05.2020. plkst. 10.00 

Kopējā situācija
skaitļos pasaulē

Kopumā apstiprināto gadījumu
skaits: 3 679 499
Eiropā: 1 203 381

80% pacientu saslimšana norit
viegli

*ECDC un PVO dati, 07.05.2020. 

Infekcijas globālās
izplatības risks (PVO)

Globālā mērogā: ļoti augsts 

Situācija Latvijā

D I E N A S  Z I Ņ A

Plašāka pulcēšanās nozīmē cilvēka personīgās
atbildības palielināšanos
Līdz ar valdības lēmumu par ierobežojumu mazināšanu no 12. maija, palielinās
cilvēka personīgā atbildība, uzsver Veselības ministrija. Šobrīd vīrusa izplatība ir
mazinājusies, bet pandēmija vēl nav beigusies. Tāpēc ļoti būtiski ir ievērot ikdienas
piesardzības pasākumus arī tiekoties ar radiem vai draugiem, kā arī citās situācijās. 

Tas nozīmē, ka jebkurā situācijā pēc iespējas ir jāievēro 2 metru distance, kas ir
svarīgi, lai samazinātu risku inficēties. Ja ir iespēja, šobrīd joprojām labāk ir palikt
mājās. Savukārt, ja cilvēks ir saslimis, piemēram, klepo, palikt mājās ir viņa obligāts
pienākums. Tāpat nedrīkst aizmirst par klepošanas un šķaudīšanas etiķeti – mute
jāpiesedz ar elkoņa iekšpusi, kā arī regulāri ir jāmazgā rokas vai, ja tas nav
iespējams, jāizmanto dezinfekcijas līdzeklis.  

Gan epidemiologi, gan infektologi norāda, ka vīrusa izplatība joprojām notiek
sabiedrībā, turklāt COVID-19 visbiežāk izplatās ģimenes locekļu, kolēģu un draugu
vidū. Tāpēc pirms pasākuma vai tikšanās ar citiem sev jāpajautā – jā, tagad drīkst,
bet vai man tas ir vajadzīgs? Jāapzinās, ka katrs pasākums vai tikšanās ir risks
saslimt. Cilvēkam, kurš ir inficējies vēl var nebūt saslimšanas simptomu, bet
ballītes laikā netīšām var aplipināt citus. Pēc tam gan pašam, gan citiem būs
jāievēro stingrs režīms mājās kā COVID-19 pacientiem vai kontaktpersonām.
Jāatceras, ka smagākas slimības sekas var būt gados vecākiem cilvēkiem un
personām ar hroniskām slimībām, tāpēc īpaši būtiski ir viņus pasargāt, ko var
izdarīt, izvairoties no tuva kontakta.

No 12. maija tiks mazināti ierobežojumi izglītības, sporta, dažādu pasākumu
organizēšanas un pulcēšanās, transporta un tūrisma jomās.
Ja iespējams nodrošināt savstarpējo divu metru distanci un pārējos
epidemiologu noteiktos drošības noteikumus, no 12. maija būs atļauta pulcēšanās
iekštelpās un ārtelpās līdz 25 cilvēkiem organizētos publiskos un privātos
pasākumos. Pasākumu norises ilgums ārtelpās nebūs ierobežots, taču iekštelpās
tas nedrīkstēs pārsniegt trīs stundas.
No 12. maija brīvdienās un svētku dienās tirdzniecības centros strādās visi veikali.
Pēc 12. maija tiek atļauts organizēt tūrisma pakalpojumus ceļošanai tikai Latvijā,
Lietuvā un Igaunijā. 14 dienu pašizolācija šajos gadījumos nebūs jāievēro.

https://spkc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=593bb3ab785341d5b64de7df14125f21&fbclid=IwAR2TQiXO-z4w2euwe5lSX1r6JLbHKpVLEPlib1K96c2tBHy2p3vDefuA8Aw
https://who.sprinklr.com/
https://spkc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/4469c1fb01ed43cea6f20743ee7d5939
http://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/6327_plasaka_pulcesanas_nozime_cilveka_personigas_atbildibas_pali
https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/valdibas-strategija-nakamajam-covid-19-ierobezosanas-posmam-stingri-veselibas-drosibas
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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?

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

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://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/
https://spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/aktualitate-par-jauno-koronavi/informacija-personai-par-kuru-/

