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Būtiskākais pēdējā diennaktī:
Pagājušajā diennaktī kopumā
veikti 1486 izmeklējumi, līdz
šim kopā - 114 451
Kopumā saslimšana
apstiprināta 1082 cilvēkiem,
pēdējā diennaktī - 3 personām
Slimnīcās šobrīd ārstējas
10 COVID-19 pacienti
3 pacientu veselības stāvoklis
ir smags
25 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 1082 pacientiem diagnosticēts COVID-19 (pēdējā
diennaktī - 3 personām). Līdz šim kopā 760 personas ir atveseļojušās.

*SPKC dati uz 04.06.2020. plkst. 10.00 

Kopējā situācija
skaitļos pasaulē

Kopumā apstiprināto gadījumu
skaits: 6 287 771
Eiropā: 1 410 690

80% pacientu saslimšana norit
viegli

*ECDC un PVO dati, 03.06.2020. 

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

Paplašināts valstu saraksts, no kurām
atgriežoties nav jāievēro pašizolācija
No 3. jūnija ir paplašināts to valstu saraksts, no kurām atgriežoties 14 dienu
pašizolācija nav jāievēro. Ar aktuālo valstu sarakstu, kurš tiks atjaunots katru
piektdienas pēcpusdienu, varat iepazīties SPKC mājaslapā.

Tām personām, kuras Latvijā iebraukušas līdz 3. jūnijam un atrodas 14 dienu
pašizolācijā, lūdzam vērtēt valstu saslimstības rādītājus. Ja valsts, no kuras esat
iebraucis, ir rādītāju diapazonā virs 15, jums jāturpina pašizolācija, ja valsts
rādītājs ir zem 15 (piemēram, Francija, Vācija, Luksemburga), jūs varat pārtraukt
pašizolāciju. 

14 dienu pašizolācija šobrīd jāievēro, ja esi iebraucis: 
• no Zviedrijas, Apvienotās Karalistes, Portugāles, Beļģijas, Maltas, Īrijas,
Spānijas 
• no valstīm, kuras nav ES vai EEZ un Šveice; 
• ja esi braucis tranzītā caur Zviedriju, Apvienoto Karalisti, Portugāli, Beļģiju,
Maltu, Īriju, Spāniju

14 dienu pašizolācija nav jāievēro, ja: 
• ceļo pa Lietuvu un Igauniju; 
• atgriezies no SPKC mājaslapā publicētās valstis, kurās 14 dienu kumulatīvais
rādītājs ir zem 15 (iekrāsotas baltā krāsā) 
• Lietuvas un Igaunijas valstspiederīgajiem, kas Latviju šķērso tranzītā. 

Atgādinām! Latvijas iedzīvotājiem nerekomendējam doties ceļojumā. Ja ceļot
nepieciešams, veicot darba pienākumus, lūdzam rūpīgi ievērot distancēšanos –
2m un pēc iespējas bieži mazgāt rokas. 

No 3. jūnija pilnībā atjaunota visu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana.
Vienlaikus ārstniecības iestādēs gan pacientiem, gan ārstiem jāievēro stingrus
drošības pasākumus. 

https://covid19.who.int/
https://spkc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/4469c1fb01ed43cea6f20743ee7d5939
https://apturicovid.lv/
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/preses-relizes/get/nid/825
http://vmnvd.gov.lv/lv/aktualitates/1137-no-sodienas-pieejami-visi-valsts-apmaksatie-planveida-veselibas-aprupes-pakalpojumi
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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/

