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Būtiskākais pēdējā diennaktī:
Pagājušajā diennaktī kopumā
veikti 878 izmeklējumi, līdz
šim kopā - 29 896
Kopumā saslimšana
apstiprināta 666 cilvēkiem,
pēdējā diennaktī -
9 personām
Slimnīcās šobrīd ārstējas
46 COVID-19 pacienti
3 pacientu veselības stāvoklis
ir smags
5 cilvēki, kuriem
diagnosticēts COVID-19,
miruši
16 cilvēki ir atveseļojušies

JAU NĀK I E   FA KT I

Līdz šim Latvijā kopumā 666 pacientiem diagnosticēts COVID-19 (pēdējā
diennaktī - 9 personām). 

Plašākas iespējas nosūtīt uz COVID-19 analīzēm

D I E N A S  Z I Ņ A

Lai ierobežotu COVID-19 izplatību Latvijā, turpmāk ar darba devēja
norīkojumu, analīzes veiks arī mazumtirdzniecības darbiniekiem, ja būs
saslimšanas simptomi. Līdz šim veikalu darbiniekus, ja parādījušās slimības
pazīmes, uz analīzēm varēja nosūtīt ģimenes ārsts.  

Ja persona vēršas pie ģimenes ārsta, tiek izveidots nosūtījums un ar cilvēku
telefoniski sazinās par konkrētu laiku un vietu, kad analīzes veikt. Savukārt, ja
darba devējs savu darbinieku ar slimības simptomiem vēlēsies pārbaudīt uz
COVID-19, nozares nozīmēts pārstāvis sazināsies ar Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienestu par analīžu veikšanas iespējām un pieteiks
konkrētu cilvēku sarakstu. Attiecīgi lielās veikalu ķēdes katra būs izvirzījušas
savu kontaktpersonu, bet citi mazumtirgotāji aicināti sazināties ar Latvijas
Tirgotāju asociācijas speciāli izveidoto Tirdzniecības nozares krīzes centru,
kurš strādā visu diennakti (tel.n. 67297372). 

Tāpat līdzīgs princips ir attiecināms arī uz “Latvijas Pasts” darbiniekiem. Arī
viņus darba devējs varēs nosūtīt uz COVID-19 analīzēm, ja personām būs
saslimšanas simptomi. 

*SPKC dati uz 15.04.2020. plkst. 10.00 

Kopējā situācija
skaitļos pasaulē

Kopumā apstiprināto gadījumu
skaits: 1 848 439
Eiropā: 803 175

80% pacientu saslimšana norit
viegli

*ECDC un PVO dati, 14.04.2020. 

Infekcijas globālās
izplatības risks (PVO)

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

Situācija Latvijā

NVD aicina ģimenes ārstus un sekundārās aprūpes ārstniecības iestādes, kas
sniedz tikai maksas pakalpojumus un nav līgumattiecībās ar NVD pieteikties
individuālās aizsardzības līdzekļiem.
Lai ierobežotu COVID-19 izplatību īpaši riska grupās, Veselības ministrija
turpina organizēt regulāras pārbaudes, veicot COVID-19 testus, sociālo
aprūpes centru klientiem un darbiniekiem, ja ir saslimšanas simptomi.
Atsākoties repatriācijas reisiem, visiem atbraukušajiem, kuriem ir saslimšanas
simptomi, tiks nodrošinātas COVID-19 analīzes. Šīm personām, atgriežoties
Latvijā, ir jāievēro obligāta 14 dienu pašizolācija.

Mazumtirdzniecības darbiniekiem ir lielāks risks inficēties ar COVID-19, tāpēc
jau no pagājušās nedēļas šīs personas uz COVID-19 analīzēm varēja nosūtīt
ģimenes ārsts. Tagad arī darba devējs šos cilvēkus varēs norīkot uz analīzēm, ja
personai būs saslimšanas simptomi. 

https://who.sprinklr.com/
https://spkc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=593bb3ab785341d5b64de7df14125f21&fbclid=IwAR2TQiXO-z4w2euwe5lSX1r6JLbHKpVLEPlib1K96c2tBHy2p3vDefuA8Aw
http://vmnvd.gov.lv/lv/aktualitates/1099-ial-pieteikuma-anketa-maksas-gimenes-arstiem-un-sava-iestadem
https://spkc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=593bb3ab785341d5b64de7df14125f21&fbclid=IwAR2TQiXO-z4w2euwe5lSX1r6JLbHKpVLEPlib1K96c2tBHy2p3vDefuA8Aw
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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

