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Būtiskākais pēdējā diennaktī:
Pagājušajā diennaktī kopumā
veikti 1845 izmeklējumi, līdz
šim kopā - 90 968
Kopumā saslimšana
apstiprināta 1012 cilvēkiem,
pēdējā diennaktī - 3 personām
Slimnīcās šobrīd ārstējas
27 COVID-19 pacienti
3 pacientu veselības stāvoklis
ir smags
21 cilvēks, kuram                         
diagnosticēts COVID-19, miris
(COVID-19 gan tiešais, gan
blakus cēlonis)
694 cilvēki ir atveseļojušies

JAU NĀK I E   FA KT I

Līdz šim Latvijā kopumā 1012 pacientiem diagnosticēts COVID-19 (pēdējā
diennaktī - 3 personām). Līdz šim kopā 694 personas ir atveseļojušās.

*SPKC dati uz 19.05.2020. plkst. 10.00 

Kopējā situācija
skaitļos pasaulē

Kopumā apstiprināto gadījumu
skaits: 4 628 903
Eiropā: 1 311 066

80% pacientu saslimšana norit
viegli

*ECDC un PVO dati, 18.05.2020. 

Infekcijas globālās
izplatības risks (PVO)

Globālā mērogā: ļoti augsts 

Situācija Latvijā

Atsākoties regulārajiem lidojumiem, atbraucējiem no ārvalstīm COVID-19
testus vairs neveiks lidostā vai ostā uz vietas, bet šīs personas valsts
apmaksātiem testiem varēs pieteikties vispārējā kārtībā. Jāuzsver, ka šīm
personām 14 dienas ir jāievēro pašizolācija, izņemot, ja cilvēks atbraucis
no Lietuvas vai Igaunijas un nav bijis citās ārvalstīs.

D I E N A S  Z I Ņ A

COVID-19 pacientiem kontroles testus varēs neveikt

Balstoties uz jaunākajiem pētījumiem, VM kopā ar nozares speciālistiem ir mainījusi
pieeju, kā personām ar COVID-19 saslimšanu veic kontroles testus, lai varētu
atgriezties ikdienas gaitās. Turpmāk lielāka nozīme būs simptomātikai un konkrētam
dienu skaitam, kopš simptomu izzušanas. Tas nozīmē, ka nevajadzēs veikt divus
atkārtotus testus ar negatīviem rezultātiem.

https://spkc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=593bb3ab785341d5b64de7df14125f21&fbclid=IwAR2TQiXO-z4w2euwe5lSX1r6JLbHKpVLEPlib1K96c2tBHy2p3vDefuA8Aw
https://who.sprinklr.com/
http://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/6343_atbraucejiem_lidosta_un_osta_testus_uz_covid19_vairs_neveiks
https://spkc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/4469c1fb01ed43cea6f20743ee7d5939
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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?

! ! ! 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://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-/

