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Būtiskākais pēdējā diennaktī:
Pagājušajā diennaktī kopumā
veikti 1535 izmeklējumi, līdz
šim kopā - 32 837
Kopumā saslimšana
apstiprināta 682 cilvēkiem,
pēdējā diennaktī -
7 personām
Slimnīcās šobrīd ārstējas
42 COVID-19 pacienti
5 pacientu veselības stāvoklis
ir smags
5 cilvēki, kuriem
diagnosticēts COVID-19,
miruši
88 cilvēki ir atveseļojušies

JAU NĀK I E   FA KT I

Līdz šim Latvijā kopumā 682 pacientiem diagnosticēts COVID-19 (pēdējā
diennaktī - 7 personām). 

*SPKC dati uz 17.04.2020. plkst. 10.00 

Kopējā situācija
skaitļos pasaulē

Kopumā apstiprināto gadījumu
skaits: 1 995 983
Eiropā: 852 174

80% pacientu saslimšana norit
viegli

*ECDC un PVO dati, 16.04.2020. 

Infekcijas globālās
izplatības risks (PVO)

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

Situācija Latvijā

Pēc SPKC datiem uz šo brīdi 88 COVID-19 pacientiem divi kontroles testi ir
bijuši negatīvi - vīrusa organismā vairs nav. Tas nozīmē, ka šīs personas ir pilnībā
atveseļojušās no COVID-19 un var atgriezties ikdienas gaitās. 

Lai nepieciešamības gadījumā ārstniecības iestādes varētu piesaistīt papildu
mediķus, kuri var palīdzēt ar savām zināšanām un prasmēm COVID-19 pacientu
aprūpē, VM kopā ar VI aptaujās mediķus par viņu gatavību iesaistīties. Anketa
pieejama VM mājas lapā. 

Saņemta līdz šim lielākā medicīnisko masku krava

D I E N A S  Z I Ņ A

16. aprīlī piegādāta līdz šim lielākā medicīnisko masku krava. Piegādāti 3,6 miljoni
aizsargmasku un 18 tūkstoši respiratoru, kas paredzēti ārstniecības pakalpojumu
sniedzējiem, sekundārās aprūpes ārstniecības iestādēm, farmaceitiem,
zobārstiem un ģimenes ārstiem, kuri sniedz maksas pakalpojumus jeb nav
līgumattiecībās ar NVD.

Šī krava piegādāta NVD un Lauma Fabric noslēgtā līguma ietvaros un kopumā
līgumā paredzēts piegādāt piecus miljonus medicīnisko masku un vienu miljonu
respiratoru. Šī ir jau otrā Lauma Fabrics piegāde. Jau vēstīts, ka pirmā piegāde
īstenota 2. aprīlī, savukārt atlikušo skaitu ar maskām un respiratoriem uzņēmums
plāno piegādāt jau tuvākajā laikā.

Visai iepirktajai un piegādātajai produkcijai ir nepieciešamie sertifikāti, kas
apliecina to kvalitātes atbilstību noteiktajiem standartiem un prasībām.

Jau vēstīts, ka pēc šīs kravas saņemšanas NVD plāno turpināt individuālās
aizsardzības līdzekļu sadali arī sekundārās aprūpes ārstniecības iestādēm,
farmaceitiem, zobārstiem un ģimenes ārstiem, kuri sniedz maksas pakalpojumus
jeb nav līgumattiecībās ar NVD. Tāpat aizsargamskas plānots piegādāt ārpus
veselības aprūpes sistēmas esošajām iestādēm, kā piemēram, policistiem,
robežsargiem, pansionātu darbiniekiem un citām iestādēm.

Šī lidojuma izmaksas Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānisma ietvaros
līdzfinansē Eiropas Savienība.

Foto: Laum
a Fabrics

Portālā www.esparveselibu.lv un www.izm.gov.lv apkopota informācija, kur
vērsties pēc psiholoģiska atbalsta gan bērniem, gan pieaugušajiem.

https://who.sprinklr.com/
https://spkc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=593bb3ab785341d5b64de7df14125f21&fbclid=IwAR2TQiXO-z4w2euwe5lSX1r6JLbHKpVLEPlib1K96c2tBHy2p3vDefuA8Aw
https://spkc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=593bb3ab785341d5b64de7df14125f21&fbclid=IwAR2TQiXO-z4w2euwe5lSX1r6JLbHKpVLEPlib1K96c2tBHy2p3vDefuA8Aw
http://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/6277_aptaujas_medikus_kuri_nepieciesamibas_gadijuma_ir_gatavi_pap
http://www.nmpd.gov.lv/nmpd/preses_relizes/?doc=2275
https://esparveselibu.lv/kur-atrast-psihologisko-atbalstu-un-palidzibu
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Uz valsts apmaksātām COVID-19 analīzēm var
nosūtīt arī ģimenes ārsti

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

Lai ierobežotu COVID-19 infekcijas izplatīšanos un mazinātu epidemioloģiskās
drošības riskus, arī ģimenes ārsti var nosūtīt pacientus uz valsts apmaksātām
COVID-19 analīzēm. Ģimenes ārsts izvērtē situāciju, un, ja  pacients atbilst
noteikties kritērijiem, nosūta viņu uz analīzēm. Šajā gadījumā, ja cilvēkam ir
saslimšanas simptomi, viņam jāsazinās ar savu ģimenes ārstu. 

! ! ! 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://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://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/for-general-public/covid-19
https://spkc.gov.lv/ru/dlja-obshchjestva/covid-19/
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

