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Būtiskākais pēdējā diennaktī:COVID-19 laboratoriski
izmeklēto personu
skaits Latvijā*
Pagājušajā diennaktī kopumā
veikti 817 izmeklējumi (tai skaitā 
E.Gulbja laboratorijā)

Kopumā saslimšana
apstiprināta 244 cilvēkam. 

*SPKC dati uz 26.03.2020. plkst. 10.00 

COVID-19 skartās
valstis, uz kurām
attiecināti īpaši 
piesardzības pasākumi:

VISAS ārvalstis

Kopējā situācija
skaitļos pasaulē

Kopumā apstiprināto gadījumu
skaits: 416 686
Eiropā: 204 930
80% pacientu saslimšana norit
viegli

*ECDC un PVO dati, 25.03.2020. 

Infekcijas globālās
izplatības risks (PVO)

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

JAU NĀK I E   FA KT I

Līdz šim Latvijā kopumā 244 pacientam diagnosticēts COVID-19. SPKC turpina
epidemioloģisko izmeklēšanu.
Latvijā tiek konstatēti pirmie Covid-19 gadījumi, kas saistīti ar vietējo jaunā
koronavīrusa transmisiju sabiedrībā. Tas nozīmē, ka inficēšanās risks ar COVID-19
infekciju sabiedrībā pieaudzis, un vēl vairāk pieaug profilakses pasākumu nozīme.
Valdība šodien lems par finansējuma piešķiršanu, lai trīs mēnešus varētu
nodrošināt piemaksas mediķiem un citiem, kas ir tieši iesaistīti COVID-19 izplatības
mazināšanā un seko novēršanā.  
Lai sniegtu atbildes uz dažādiem iedzīvotāju jautājumiem saistībā ar COVID-19 un tā
dēļ izsludināto ārkārtējo situāciju valstī, ir izveidots vienots bezmaksas informatīvais
diennakts tālrunis 8345. Tā mērķis ir palīdzēt iedzīvotājiem labāk orientēties
informācijā un palīdzēt saprast, kurā iestādē vērsties pēc palīdzības.

Uz laiku daļēji ierobežo plānveida palīdzību

D I E N A S  Z I Ņ A

Lai pasargātu pacientus un mediķus no iespējamas inficēšanās ar COVID-19,
ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, līdz ārkārtējās situācijas beigām būs
daļēji ierobežoti veselības aprūpes pakalpojumi gan valsts, gan privātajās
ārstniecības iestādēs.

Būtiski uzsvērt, ka arī turpmāk tiks nodrošināta neatliekamā medicīniskā un akūtā
palīdzība, tai skaitā izmeklējumi un konsultācijas, kas nepieciešamas. Tas nozīmē, ka
netiek ierobežotas pacienta iespējas saņemt palīdzību, piemēram, pēkšņu sāpju
gadījumā. Arī ģimenes ārsta prakses turpina darbu. Tāpat netiks atceltas
onkoloģiskās, dzīvību glābjošas, kā arī tādas operācijas, kuru atcelšanas rezultātā
var iestāties invaliditāte. Nepieciešamo palīdzību saņems arī grūtnieces, “zaļā
koridora” pacienti, HIV/AIDS un tuberkulozes un citi pacienti. Iespēju robežās
konsultācijas tiks sniegtas attālināti. Ar pilnu pakalpojumu sarakstu var iepazīties
VM mājas lapā.

Katra ārstniecības iestāde individuāli sazināsies ar pacientu, lai informētu par
atcelto vizīti pie ārsta vai atcelto pakalpojumu. Tas nenozīmēs, ka persona pazaudē
savu vietu rindā, bet pakalpojums tiks sniegts vēlāk. Lūgums cilvēkiem būt
saprotošiem.

Veselības ministrija aicina pacientus kopā ar ģimenes ārstu vai ārstējošo ārstu
izvērtēt, kurus veselības aprūpes pakalpojumus šobrīd var neveikt. Īpaši būtiski tas
ir personām, kuras ir vecākas par 60 gadiem un personām ar novājinātu imunitāti,
jo, saslimstot ar COVID-19, sekas var būt smagas.

https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/preses-relizes/get/nid/804
https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/izveido-vienoto-diennakts-talruni-8345-ar-covid-19-saistito-jautajumu-noskaidrosanai
http://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/6249_pacientu_un_arstu_drosibai_saistiba_ar_covid19_uz_laiku_iero
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Ja ir aizdomas par COVID-19 saslimšanu, bet nav
veikta laboratoriskā izmeklēšana

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

Valsts apmaksātas COVID-19 analīzes neveic:
COVID-19 slimnieku tuviniekiem, kuri dzīvo ar slimnieku vienā
mājsaimniecībā un kuriem parādās vieglas slimības pazīmes; 
personām, kuras atgriezušās no ārvalstīm un kurām 14 dienu laikā pēc
atgriešanās Latvijā parādījušās vieglas slimības pazīmes un kuras nevar
doties uz testēšanas punktu ar savu transportu. Izņemot gadījumus, ja
izmeklējumu būs nozīmējis ģimenes ārsts.

COVID-19 ir vīrusa infekcija, kurai nav specifiskas ārstēšanas un to ārstē kā
jebkuru vīrusu infekciju pamatojoties uz pacienta klīnisko stāvokli, tāpēc visos
gadījumos nav nepieciešams laboratoriski apstiprināt COVID-19 infekciju.

Vienlaikus šiem cilvēkiem, parādoties viegliem saslimšanas simptomiem, ir
jāsazinās ar savu ģimenes ārstu, kurš informāciju nodos SPKC epidemioloģiskās
izpētes veikšanai (citu kontaktpersonu noteikšanai)

Ja ir aizdomas par COVID-19, bet laboratoriskā izmeklēšana nav veikta:
neveicot analīzes, klīniski nosaka, ka persona ir saslimusi ar COVID-19;
personai telefoniski ir jāsazinās ar savu ģimenes ārstu, sniedzot pēc iespējas
precīzāku informāciju par savu veselības stāvokli un jāpilda ārsta norādījumi;
ģimenes ārsts izsniedz darbnespējas lapu, ja tas ir nepieciešams, un personai
ir obligāts pienākums ievērot mājas karantīnu;
cilvēkam ir aizliegts pamest dzīvesvietu un jāizvairās no kontakta ar citiem
cilvēkiem;
viņam ir jābūt pieejamam saziņai ar savu ģimenes ārstu un jāievēro ārsta
noteiktā terapija un režīms;
jebkuru zāļu lietošana jāsaskaņo ar ģimenes ārstu, lai mazinātu iespējamo
blakusparādību un komplikāciju risku;
veselības stāvokļa pēkšņas pasliktināšanās gadījumā jāsazinās ar ģimenes
ārstu vai, ja veselības stāvoklis ir kritisks, jāzvana Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienestam pa tālruni 113;
ikdienas gaitās, pārtraucot izolāciju mājās, persona var atgriezties tikai ar
ārsta atļauju, pēc kontroles izmeklējumu veikšanas. Pacients tiek uzskatīts
par veselu pēc klīnisko simptomu izzušanas un ja divi atkārtoti testēšanas
rezultāti uz COVID-19 ir negatīvi (izmeklējumam piesaka ģimenes ārsts).

Tā kā cilvēka tuvinieki būs bijuši ciešā kontaktā ar klīniski apstiprinātu COVID-19
pacientu, tad arī viņiem būs jāievēro karantīna mājās. Pēc ģimenes ārsta
sniegtās informācijas, SPKC izvērtēs, vai ir nepieciešams uzsākt
epidemioloģisko izmeklēšanu.

! ! ! 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
https://arkartassituacija.gov.lv/

