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Būtiskākais pēdējā diennaktī:
Pagājušajā diennaktī kopumā
veikti 1561 izmeklējumi, līdz
šim kopā - 112 965
Kopumā saslimšana
apstiprināta 1079 cilvēkiem,
pēdējā diennaktī - 8 personām
Slimnīcās šobrīd ārstējas
11 COVID-19 pacienti
3 pacientu veselības stāvoklis
ir smags
24 cilvēki, kuriem           
diagnosticēts COVID-19, miruši
(COVID-19 gan tiešais, gan
blakus cēlonis)
760 cilvēki ir atveseļojušies

JAU NĀK I E   FA KT I

Līdz šim Latvijā kopumā 1079 pacientiem diagnosticēts COVID-19 (pēdējā
diennaktī - 8 personām). Līdz šim kopā 760 personas ir atveseļojušās.

*SPKC dati uz 03.06.2020. plkst. 10.00 

Kopējā situācija
skaitļos pasaulē

Kopumā apstiprināto gadījumu
skaits: 6 194 533
Eiropā: 1 407 144

80% pacientu saslimšana norit
viegli

*ECDC un PVO dati, 02.06.2020. 

Infekcijas izplatība
Pasaulē un Latvijā

Situācija Latvijā

SPKC un VM aicina ikvienu lejupielādēt lietotni „Apturi Covid ” un šādā
veidā palīdzēt ierobežot vīrusa izplatību Latvijā, lai mēs visi varētu ātrāk
atgriezties ikdienas dzīvē.  Vairāk par lietotni: www.apturicovid.lv

D I E N A S  Z I Ņ A

Atjaunoti visi veselības aprūpes pakalpojumi
No šodienas, 3. jūnija, ārstniecības iestādēm ir atļauts sniegt  visus veselības
aprūpes pakalpojumus, stingri ievērojot noteiktos piesardzības pasākumus.  

Ārstniecības iestādēm ir jānodrošina atsevišķa pacientu plūsma, jāierobežo
pacientu skaitu, kas vienlaicīgi uzturas ārstniecības iestādes telpās, un
jānosaka precīzu ierašanās laiku veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai.
Tāpat ārstniecības iestādēs ir gan mediķiem, gan pacientiem jānodrošina
individuālie aizsardzības līdzekļi, savukārt pēc katras pacienta vizītes jāveic
dezinfekcijas pasākumi. 

Par Covid-19 testa nepieciešamību pacientam pirms plānveida pakalpojumu
saņemšanas, varēs lemt ārstējošais ārsts.  

Ārstniecības iestādēm arī iespēju robežās sākotnēji jānodrošina veselības
aprūpes pakalpojumu sniegšanu tiem, kuriem iepriekš pieraksts tika atcelts
ārkārtējās situācijas dēļ. Vienlaikus aicinām pacientus būt saprotošiem, jo
ārstniecības iestādēm jāsagatavojas, lai spētu pakalpojumu sniegšanu
nodrošināt pilnā apmērā, ievērojot visas drošības prasības.  

Lai saņemtu precīzāku informāciju par valsts apmaksātajiem veselības
aprūpes pakalpojumiem, aicinām sazināties ar Nacionālo veselības dienestu pa
telefonu 80001234 vai informāciju meklēt interneta vietnē
www.rindapiearsta.lv
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2. jūnijā MK lēma, ka no 3. jūnija tiks paplašināts to valstu saraksts, no kurām
atgriežoties 14 dienu pašizolācija nebūs jāievēro. Pašizolācija nav jāievēro
atgriežoties no valstīm, kurās 14 dienu kumulatīvais COVId-19 gadījumu skaits uz
100 000 iedzīvotājiem nepārsniedz 15 cilvēkus. Valstu saraksts pieejams SPKC
mājas lapā www.spkc.gov.lv un tiek atjaunots katru piektdienu.

Vakar valdība reģistrējamo infekciju sarakstā iekļāva COVID-19. Līdz šim
COVID-19 tika reģistrēta kā cita no jauna parādījusies bīstama infekcijas
slimība.

https://covid19.who.int/
https://spkc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/4469c1fb01ed43cea6f20743ee7d5939
https://apturicovid.lv/
https://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/6346_no_29_maija_paplasinas_ambulatoros_veselibas_aprupes_pakalpo
https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/atgriezoties-no-valstim-ar-salidzinosi-zemu-saslimstibas-limeni-pasizolacija-nebus
https://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/6353_covid19_ieklauj_registrejamo_infekcijas_slimibu_saraksta
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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?

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

SPKC Twitter VM Twitter un  Facebook un  Facebook

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-/
https://twitter.com/SPKCentrs
https://twitter.com/veselibasmin
https://www.facebook.com/SPKCentrs/
https://www.facebook.com/VeselibasMinistrija/

