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Būtiskākais pēdējā diennaktī:
Pagājušajā diennaktī kopumā
veikti 1745 izmeklējumi, līdz
šim kopā - 96 366
Kopumā saslimšana
apstiprināta 1030 cilvēkiem,
pēdējā diennaktī - 5 personām
Slimnīcās šobrīd ārstējas
25 COVID-19 pacienti
2 pacientu veselības stāvoklis
ir smags
22 cilvēki, kuriem           
diagnosticēts COVID-19, miruši
(COVID-19 gan tiešais, gan
blakus cēlonis)
712 cilvēki ir atveseļojušies
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Līdz šim Latvijā kopumā 1030 pacientiem diagnosticēts COVID-19 (pēdējā
diennaktī - 5 personām). Līdz šim kopā 712 personas ir atveseļojušās.

*SPKC dati uz 22.05.2020. plkst. 10.00 

Kopējā situācija
skaitļos pasaulē

Kopumā apstiprināto gadījumu
skaits: 4 904 413
Eiropā: 1 328 457

80% pacientu saslimšana norit
viegli

*ECDC un PVO dati, 21.05.2020. 

Infekcijas globālās
izplatības risks (PVO)

Globālā mērogā: ļoti augsts 

Situācija Latvijā

Ģimenes ārsti brīvprātīgi varēs iesaistīties COVID-19 analīžu paņemšanā saviem
pacientiem. Mērķis - paplašināt testēšanu tiem, kuri  dzīvo lauku reģionos.

No 29. maija ārstniecības iestādes, papildus esošajiem ārstniecības
pakalpojumiem, varēs nodrošināt arī visus dienas stacionārā sniegtos plānveida
veselības aprūpes pakalpojumus. Tāpat nebūs ierobežojumu, lai veiktu
nepieciešamos izmeklējumus. Savukārt no 3. jūnija būs atļauts sniegt arī visus
plānveida stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, kas nozīmē, ka būs pilnībā
atjaunoti visi veselības aprūpes pakalpojumi.  

Tāpat kā līdz šim ārstniecības iestādēm jāturpina ievērot piesardzības pasākumi.
Tām būs jānodrošina atsevišķa pacientu plūsma, jāierobežo pacientu skaitu, kas
vienlaicīgi uzturas ārstniecības iestādes telpās, un jānosaka precīzu ierašanās laiku
veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai. Tāpat ārstniecības iestādēs būs gan
mediķiem, gan pacientiem jānodrošina individuālie aizsardzības līdzekļi, savukārt
pēc katras pacienta vizītes jāveic dezinfekcijas pasākumi.  

Par Covid-19 testa nepieciešamību pacientam pirms plānveida pakalpojumu
saņemšanas, varēs lemt ārstējošais ārsts.  

Ārstniecības iestādēm arī iespēju robežās sākotnēji jānodrošina veselības
aprūpes pakalpojumu sniegšanu tiem, kuriem iepriekš pieraksts tika atcelts
ārkārtējās situācijas dēļ. Vienlaikus aicinām pacientus būt saprotošiem, jo
ārstniecības iestādēm jāsagatavojas, lai spētu pakalpojumu sniegšanu nodrošināt
pilnā apmērā, ievērojot visas drošības prasības.  

Lai saņemtu precīzāku informāciju par valsts apmaksātajiem veselības aprūpes
pakalpojumiem, aicinām sazināties ar Nacionālo veselības dienestu pa telefonu
80001234 vai informāciju meklēt interneta vietnē www.rindapiearsta.lv
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Atjaunos visus veselības aprūpes pakalpojumus
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No 1. jūnija būs atļautas bērnu nometnes, klātienes eksāmeni un amatierkolektīvu
mēģinājumi, ievērojot piesardzības pasākumus. 2 metru distanci varēs neievērot
profesionālajā sportā. 
Brīvdienās izvērtē, vai plašāka pulcēšanās radu vai draugu lokā ir nepieciešama.
Pandēmija vēl nav beigusies, tāpēc jebkurš pasākums ir ar lielāku risku. 

https://spkc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=593bb3ab785341d5b64de7df14125f21&fbclid=IwAR2TQiXO-z4w2euwe5lSX1r6JLbHKpVLEPlib1K96c2tBHy2p3vDefuA8Aw
https://who.sprinklr.com/
http://vmnvd.gov.lv/lv/aktualitates/1128-gimenes-arsti-brivpratigi-vares-iesaistities-covid-19-analizu-panemsana-saviem-pacientiem
https://spkc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/4469c1fb01ed43cea6f20743ee7d5939
https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/no-1-junija-vairakas-izglitibas-sporta-un-kulturas-jomas-aktivitates-vares-istenot
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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-/

