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Būtiskākais pēdējā diennaktī:
Pagājušajā diennaktī kopumā
veikti 1731 izmeklējumi, līdz
šim kopā - 121 783
Kopumā saslimšana
apstiprināta 1092 cilvēkiem,
pēdējā diennaktī - 3 personām
Slimnīcās šobrīd ārstējas
11 COVID-19 pacienti
4 pacientu veselības stāvoklis
ir smags
26 cilvēki, kuriem           
diagnosticēts COVID-19, miruši
(COVID-19 gan tiešais, gan
blakus cēlonis)
794 cilvēki ir atveseļojušies

JAU NĀK I E   FA KT I

Līdz šim Latvijā kopumā 1092 pacientiem diagnosticēts COVID-19 (pēdējā
diennaktī - 3 personām). Līdz šim kopā 794 personas ir atveseļojušās.

*SPKC dati uz 10.06.2020. plkst. 10.00 

Kopējā situācija
skaitļos pasaulē

Kopumā apstiprināto gadījumu
skaits: 7 039 918
Eiropā: 1 444 710

80% pacientu saslimšana norit
viegli

*ECDC un PVO dati, 09.06.2020. 

Infekcijas izplatība
Pasaulē un Latvijā

Situācija Latvijā

No šodienas, 10. jūnija, COVID-19 dēļ izsludinātā ārkārtējā situācija valstī ir
beigusies, bet joprojām ir jāievēro vairāki piesardzības pasākumi.

D I E N A S  Z I Ņ A

Piesardzības pasākumus jāievēro arī turpmāk
Lai gan situācija ar vīrusa izplatību Latvijā ir stabila un līdz ar ārkārtējās
situācijas beigām ir iespējams mazināt dažus no piesardzības pasākumiem,
aizvien vēl ir jāievēro vairāki nosacījumi. Tas ir būtiski, lai saslimšana ar Covid-19
nepieaugtu un arī turpmākajos mēnešos būtu iespējams mazināt
ierobežojumus. Tāpat ļoti būtiski ir katram pašam izvērtēt riskus un spēt
uzņemties atbildību par savu un līdzcilvēku veselību.  

Pamatprincipi ir nemainīgi – visur, kur ir iespējams, ievēro 2 metru distanci,
mazgā rokas, paliec mājās, ja esi saslimis un seko līdzi informatīvajām norādēm,
piemēram, sabiedriskās vietās, kā arī izpildi konkrētā pakalpojuma sniedzēja vai
pasākuma organizētāja norādījumus.

Plašāk ar nosacījumiem vari iepazīties VM mājas lapā www.vm.gov.lv

Līdz šā gada beigām vispārējā tipa aptiekām būs iespēja medikamentus cilvēkam
piegādāt uz mājām. Šis aptiekām nav obligāts pienākums, bet iespēja nākt pretī
cilvēkiem, kuriem nav iespējas pašiem aiziet uz aptieku vai palūgt to izdarīt
citiem, piemēram, ja persona COVID-19 dēļ ir izolācijā mājās. 

Mediķiem, skolotājiem un sociālo centru darbiniekiem ir jābūt īpaši piesardzīgiem,
tāpēc MK noteikumos precizēts, kuros gadījumos šīm personām ir aizliegts
strādāt klātienē, piemēram, ja būts valstī ar augstu saslimstību ar COVID-19.

Arī turpmāk ārsts varēs izvērtēt, vai attālinātā konsultācija ir iespējama vai
nepieciešams novērtēt pacienta veselības stāvokli klātienē. Pacientam par
attālināto konsultāciju nebūs jāmaksā.

No 10. līdz 30. jūnijam ikvienam ir iespēja veikt valsts apmaksātu COVID-19 testu arī
tad, ja nav saslimšanas simptomu. Iepriekš ir obligāti jāpierakstās, zvanot uz 8303.
Mērķis: plaša testēšana, kas ļautu savlaicīgi atklāt  slimības uzliesmojumu

Līdz ar ārkārtējās situācijas beigām Latvijā, šis ir noslēdzošais VM gatavotais
iepriekšējās diennakts kopsavilkums par COVID-19 aktualitātēm. Ja situācija
mainīsies, atkārtoti izvērtēsim šāda materiāla nepieciešamību.

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

SPKC Twitter VM Twitter un  Facebook un  Facebook

https://covid19.who.int/
https://spkc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/4469c1fb01ed43cea6f20743ee7d5939
https://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/6364_veselibas_ministrija_ierobezojumus_jaievero_ari_pec_arkartej
https://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/6361_aptiekam_bus_iespeja_zales_piegadat_uz_majam
https://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/6362_medikiem_skolotajiem_un_socialo_centru_darbiniekiem_ir_jabut
https://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/6363_ari_turpmak_arsti_vares_sniegt_konsultacijas_attalinati_covi
https://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/6363_ari_turpmak_arsti_vares_sniegt_konsultacijas_attalinati_covi
https://twitter.com/SPKCentrs
https://twitter.com/veselibasmin
https://www.facebook.com/SPKCentrs/
https://www.facebook.com/VeselibasMinistrija/
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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?

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/lv/tavai-veselibai/aktualitate-par-jauno-koronavi/informacija-personai-par-kuru-/

