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Būtiskākais pēdējā diennaktī:
Pagājušajā diennaktī kopumā
veikti 1783 izmeklējumi, līdz
šim kopā - 92 751
Kopumā saslimšana
apstiprināta 1016 cilvēkiem,
pēdējā diennaktī - 4 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 1016 pacientiem diagnosticēts COVID-19 (pēdējā
diennaktī - 4 personām). Līdz šim kopā 694 personas ir atveseļojušās.

*SPKC dati uz 20.05.2020. plkst. 10.00 

Kopējā situācija
skaitļos pasaulē

Kopumā apstiprināto gadījumu
skaits: 4 735 622
Eiropā: 1 317 267

80% pacientu saslimšana norit
viegli

*ECDC un PVO dati, 19.05.2020. 

Infekcijas globālās
izplatības risks (PVO)

Globālā mērogā: ļoti augsts 

Situācija Latvijā

No šodienas, 20. maija, ārstniecības iestādes var  atjaunot arī dienas stacionāra
pakalpojumus, kuros neizmanto vispārējo anestēziju (endotraheālo anestēziju
vai laringeālo masku).

D I E N A S  Z I Ņ A

Piešķir finansējumu COVID-19 pacientu aprūpei    
un diagnostikai
Lai segtu ārstniecības iestāžu faktiskos izdevumus saistībā ar COVID-19
uzliesmojumu un tā seku novēršanu, valdība vakar, 19. maijā, lēma no līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem piešķirt 2,19 miljonus eiro.

No kopējās summas 672 139 eiro paredzēti NVD, lai segtu izdevumus par
ambulatorajiem un stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī 
samaksātu par COVID-19 laboratorisko izmeklējumu organizēšanai un veikšanu.
NMPD, lai finansiāli segtu COVID-19 analīžu paņemšanas mobilo punktu izveidi un
darbību, piešķirti 91 984 eiro. Savukārt ārējiem izdevumiem, kas RAKUS radušies
saistībā ar COVID-19 uzliesmojumu, piešķirti 1 428 081 eiro, tai skaitā 1 168 912 eiro
reaģentu komplektu iegādei, lai nodrošinātu COVID-19 testu veikšanu;
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RSU aicina iedzīvotājus piedalīties pētījumā par COVID-19 riska uztveri un
uzvedības maiņu. Atbildes noderēs, lai sekmētu COVID-19 ierobežošanu un lai
izstrādātu rekomendācijas pasākumiem veselības saglabāšanai. Pētījuma
anketu var atrast RSU interneta vietnē www.rsu.lv 

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/6334_no_13_maija_paplasinas_planveida_veselibas_aprupes_pakalpoju
https://spkc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/4469c1fb01ed43cea6f20743ee7d5939
https://www.rsu.lv/aktualitates/aicinam-iedzivotajus-piedalities-petijuma-par-covid-19-riska-uztveri-un-uzvedibas
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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-/

