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Būtiskākais pēdējā diennaktī:
Pagājušajā diennaktī kopumā
veikti 3 075 izmeklējumi, līdz
šim kopā - 57 886
Kopumā saslimšana
apstiprināta 858 cilvēkiem,
pēdējā diennaktī -
9 personām
Slimnīcās šobrīd ārstējas
42 COVID-19 pacienti
3 pacientu veselības stāvoklis
ir smags
15 cilvēki, kuriem
diagnosticēts COVID-19,
miruši (COVID-19 gan tiešais,
gan blakus cēlonis)
348 cilvēki ir atveseļojušies

JAU NĀK I E   FA KT I

Līdz šim Latvijā kopumā 858 pacientiem diagnosticēts COVID-19 (pēdējā
diennaktī - 9 personām). 348 cilvēki ir atveseļojušies.

*SPKC dati uz 30.04.2020. plkst. 10.00 

Kopējā situācija
skaitļos pasaulē

Kopumā apstiprināto gadījumu
skaits: 3 024 059
Eiropā: 1 097 677

80% pacientu saslimšana norit
viegli

*ECDC un PVO dati, 29.04.2020. 

Infekcijas globālās
izplatības risks (PVO)

Globālā mērogā: ļoti augsts 

Situācija Latvijā

Brīvdienās atceries - uz ārstniecības iestādi vai pie ārsta bez iepriekšējas
pieteikšanās doties nedrīkst! Ja nepieciešams medicīniska rakstura
padomus, vari zvanīt uz  Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001.
NVD mājas lapā publicētas izmaiņas COVID-19 analīžu nodošanas punktu un
tālruņa 8303 darba laikā brīvdienās.

D I E N A S  Z I Ņ A

VM: ciemošanās ir slimības loterija
VM – šobrīd epidemioloģisko situāciju Latvijā var saukt par stabilu, jo no jauna
inficēto cilvēku, stacionēto un smagi slimo pacientu skaits, kā arī mirstība no
Covid-19 nepieaug tik intensīvi, kā iepriekš. Tāpēc, tuvojoties svētku brīvdienām,
epidemiologi un infektologi uzsver – lai pasargātu citus un sevi no saslimšanas,
samazinātu vīrusa izplatību un varētu sākt domāt par ierobežojumu
mīkstināšanu, joprojām ir svarīgi ievērot fizisko distancēšanos.

SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors
Jurijs Perevoščikovs: “Tas, ko mēs redzam, veicot konkrēto saslimšanas
gadījumu izmeklēšanu – Covid-19 infekciju viens otram pārsvarā “nodod”
tuvinieki, draugi un kolēģi. Mēs līdz galam neapzināmies, ka dažreiz paši viens
otru apdraudam, bet inficēšanās, kontaktējoties ar svešiniekiem, īstenībā ir
daudz retāka. Visbiežāk tā notiek cilvēku tuvākajā lokā. Ciemošanās un
čupošanās vienam ar otru ir īstā vieta, kur var “iegūt” vai “nodot” tālāk vīrusu.
Šādās situācijās mēs parasti neievērojam 2 metru distanci vienam no otra,
pieļaujot, ka mūsu sarunas biedri nav inficēti, jo neizskatās slimi, vai vienkārši
tāpēc, ka mēs viņus labi zinām. Taču ne vienmēr inficētajiem cilvēkiem ir
simptomi un viņi zina par to, ka ir inficēti, bet smagi saslimst un slimnīcā nonāk
parasti tas, kura organisms ir vājāks. Principā var teikt – ciemošanās laikā, kad
vīruss turpina izplatīties sabiedrībā, ir loterija, kurā, paši nenojaušot, apdraudam
savu tuvāko”.

VM aicina tuvākajās nedēļās neriskēt ar visu kopā sasniegtajiem vīrusa izplatības
stabilizācijas panākumiem, lai pēc iespējas drīzāk varētu uzskatīt situāciju par labi
kontrolētu un varētu atsākt pakāpenisku dažādu ierobežojumu mazināšanu. 

BKUS piedāvā konsultācijas vecākiem, kuru bērni ir saslimuši ar COVID-19, un 
ģimenes ārstiem, kuru aprūpē ir COVID-19 bērna vecuma pacienti.

Ārkārtējās situācijas laikā ar sportu atļauts nodarboties tikai
individuāli. Iekštelpu sporta norises vietām joprojām jābūt slēgtām, tāpat
joprojām nav atļauti organizēti pasākumi (treniņi, sacensības). 

https://spkc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=593bb3ab785341d5b64de7df14125f21&fbclid=IwAR2TQiXO-z4w2euwe5lSX1r6JLbHKpVLEPlib1K96c2tBHy2p3vDefuA8Aw
https://who.sprinklr.com/
http://vmnvd.gov.lv/lv/aktualitates/1112-mediciniskas-palidzibas-sanemsanas-iespejas-svetku-laika-pirms-dosanas-ir-jasazinas-ar-mediciniskas-palidzibas-pakalpojumu-sniedzeju
http://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/6313_veselibas_ministrija_ciemosanas_ir_slimibas_loterija__latvij
https://spkc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/4469c1fb01ed43cea6f20743ee7d5939
https://www.bkus.lv/lv/content/bkus-piedava-konsultacijas-vecakiem-par-covid-19
https://izm.gov.lv/lv/aktualitates/4058-par-fiziskajam-aktivitatem-pulcejoties-artelpu-sporta-norisu-vietas-arkartejas-situacijas-laika
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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

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?

Sejas maskas var lietot papildu drošībai, lai
pasargātu citus, bet to jādara pareizi
SPKC mājas lapā ir publicēti ieteikumi sejas masku lietošanai sabiedrībā. Tās var
izmantot profilaksei, bet īpaši svarīgi to darīt pareizi, lai inficēšanās risks nav vēl
lielāks. Medicīniskās maskas galvenokārt jānodrošina ārstniecības personām.

! ! ! 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/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://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
https://spkc.gov.lv/upload/Aktualitates/2020/2019-nCoV/arstiem/ecdc_sejas_maskas_veselajiem_20042020_002.pdf
https://twitter.com/SPKCentrs
https://twitter.com/veselibasmin
https://www.facebook.com/SPKCentrs/
https://www.facebook.com/VeselibasMinistrija/

