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Būtiskākais pēdējā diennaktī:COVID-19 laboratoriski
izmeklēto personu
skaits Latvijā*
Pagājušajā diennaktī kopumā
veikti 1122 izmeklējumi (tai skaitā 
E.Gulbja laboratorijā)

Kopumā saslimšana
apstiprināta 548 cilvēkiem. 
Slimnīcās šobrīd ārstējas
41 COVID-19 pacienti.
3 pacientu veselības stāvoklis
ir smags.

*SPKC dati uz 7.04.2020. plkst. 11.00 

JAU NĀK I E   FA KT I

Kopējā situācija
skaitļos pasaulē

Kopumā apstiprināto gadījumu
skaits: 1 214 971
Eiropā: 582 554

80% pacientu saslimšana norit
viegli

*ECDC un PVO dati, 6.04.2020. 

Infekcijas globālās
izplatības risks (PVO)

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

Līdz šim Latvijā kopumā 548 pacientiem diagnosticēts COVID-19 (pēdējā
diennaktī - 6 personām). SPKC turpina epidemioloģisko izmeklēšanu.

Bulgārijas 18 valstspiedrīgajiem, kuri tranzītā netika ielaisti Lietuvā, karantīna
būs noteikta Latvijā. Tā kā minētām personām Latvijā nav deklarētās
dzīvesvietas, ir palielināts turpmāks infekcijas izplatīšanās risks sabiedrībā.
Līdz ar to pieņemts lēmums noteikt karantīnas režīmu ārzemnieku
uzturēšanās vietai bijušās Mežotnes internātvidusskolas telpās un teritorijā
Bauskas novadā.

Medicīniskās izziņas uz laiku automātiski pagarinās 

D I E N A S  Z I Ņ A

Ņemot vērā to, ka ārkārtējās situācijas laikā ir ierobežota plānveida veselības
aprūpes pakalpojumu sniegšana, uz šo laiku ir apturēta arī medicīnisko atzinumu un
izziņu izsniegšana par veselības pārbaudēm. Šo izziņu termiņš tiks pagarināts
automātiski - ja to termiņš beigsies ārkārtējās situācijas laikā, tās būs derīgas vēl 3
mēnešus pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Šis pagarinājums attiecas uz medicīniskajiem atzinumiem un izziņām  par veselības
pārbaudēm, kas noteiktas normatīvajos aktos par apsardzes darbību,
detektīvdarbību, ieroču apriti, pirotehnisko izstrādājumu apriti, sprāgstvielu un
spridzināšanas ietaišu civilām vajadzībām apriti, kā arī par ceļu un kuģošanas
līdzekļu satiksmi.

Informācija par veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem ārkārtas
situācijas laikā pieejama vietnē www.rindapiearsta.lv. Ar apzīmējumu “IR”
norādīti ārstniecības pakalpojumu sniedzēji, kas nodrošina pakalpojumu
saņemšanu, savukārt ar apzīmējumu “NAV” - ārstniecības pakalpojumu
sniedzēji, kas savu darbību šobrīd ir pārtraukuši.

Nē, nedrīksti. Tas būs
ierobežojumu pārkāpums. Lai
COVID-19 neizplatītos, šobrīd ir
aizliegti privāti pasākumi - arī
ciemošanās.  Īpaši slikti būs, ja
bērni apciemos vecvecākus.
Bērniem var nebūt slimības
pazīmju, bet, ja saslims cilvēks
gados, slimības sekas var būt
ļoti nopietnas.

Vai šobrīd drīkstu
apciemot vecmāmiņu,
kura dzīvo citur?

http://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/6263_bulgarijas_valstspiederigajiem_nosaka_karantinu_latvija__
https://www.vestnesis.lv/op/2020/68A.2
https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd
https://spkc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=593bb3ab785341d5b64de7df14125f21&fbclid=IwAR2TQiXO-z4w2euwe5lSX1r6JLbHKpVLEPlib1K96c2tBHy2p3vDefuA8Aw
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Latvijā noteikti stingri personu fiziskās
distancēšanās noteikumi

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 mazinātu riskus COVID-19 tālākai izplatībai Latvijas iedzīvotāju vidū,
atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai, valdība ir pieņēmusi stingrākus
noteikumus cilvēku pulcēšanās ierobežošanai privātos un publiskos pasākumos
un citus ierobežojumus. Fiziskās kontaktēšanās ierobežojumi attiecas uz
publiskām norisēm iekštelpās un ārtelpās un nosaka divu cilvēku un divu metru
distances ievērošanas noteikumus.

! ! ! 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

