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Būtiskākais pēdējā diennaktī:
Pagājušajā diennaktī kopumā
veikti 1705 izmeklējumi, līdz
šim kopā - 41 041
Kopumā saslimšana
apstiprināta 778 cilvēkiem,
pēdējā diennaktī -
17 personām
Slimnīcās šobrīd ārstējas
40 COVID-19 pacienti
6 pacientu veselības stāvoklis
ir smags
11 cilvēki, kuriem
diagnosticēts COVID-19,
miruši (COVID-19 gan tiešais,
gan blakus cēlonis)
133 cilvēki ir atveseļojušies

JAU NĀK I E   FA KT I

Līdz šim Latvijā kopumā 778 pacientiem diagnosticēts COVID-19 (pēdējā
diennaktī - 17 personām). 

*SPKC dati uz 23.04.2020. plkst. 10.00 

Kopējā situācija
skaitļos pasaulē

Kopumā apstiprināto gadījumu
skaits: 2 475 723
Eiropā: 988 241

80% pacientu saslimšana norit
viegli

*ECDC un PVO dati, 22.04.2020. 

Infekcijas globālās
izplatības risks (PVO)

Globālā mērogā: ļoti augsts 

Situācija Latvijā

Lai, pievērstu īpašu uzmanību pacientiem ar hroniskām saslimšanām, ģimenes
ārsts var nosūtīt uz analīzēm arī šos pacientus, ja viņiem ir hroniskās slimības
paasinājums arī bez COVID-19 slimības pazīmēm.

COVID-19 analīzes veiks pacientiem, kuriem
saasināsies hroniskas slimības

D I E N A S  Z I Ņ A

Lai ierobežotu COVID-19 izplatību Latvijā, šonedēļ ir palielinātas iespējas
ģimenes ārstiem nosūtīt pacientus uz COVID-19 analīzēm. Ārsts uz analīzēm var
nosūtīt ikvienu pacientu, kuram ir saslimšanas simptomi. 

Tāpat ģimenes ārsti uz COVID-19 analīzēm var nosūtīt visas personas, kurām ir
pneimonijas klīniskās pazīmes.

Savukārt, lai, pievērstu īpašu uzmanību pacientiem ar hroniskām saslimšanām
(cukura diabēts, hroniskas elpceļu slimības, sirds asinsvadu slimības, onkoloģiskas
slimības utml.), ģimenes ārsts var nosūtīt uz analīzēm arī šos pacientus, ja būs
hroniskās slimības paasinājums arī bez COVID-19 slimības pazīmēm. Tāpat uz
pārbaudēm bez slimības pazīmēm varēs nosūtīt pacientus, kuri saņem orgānu
aizstājējterapiju, tos, kuriem ir imūndeficīts un personas, kam paredzēta
operatīva ārstēšana, piemēram, pirms operācijas. Tā kā šīm personām nav
augšējo elpceļu slimības simptomu, uz analīžu nodošanas punktiem cilvēks var
doties arī ar sabiedrisko transportu vai citādāk, ja persona izmanto sejas masku.
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VM speciālisti ir izstrādājuši ieteikumus pašvaldībām par pārtikas paku
nodrošināšanu brīvpusdienu vietā izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā.

Ārstniecības iestādēs daļēji tiek paplašināti plānveida pakalpojumi. Tos vispirms
saņems pacienti, kuriem iepriekš vizītes tika atceltas. 

! ! ! Aktuālākajām ziņām seko līdzi SPKC un VM sociālo tīklu kontos:

SPKC Twitter VM Twitter un  Facebook un  Facebook

https://who.sprinklr.com/
https://spkc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=593bb3ab785341d5b64de7df14125f21&fbclid=IwAR2TQiXO-z4w2euwe5lSX1r6JLbHKpVLEPlib1K96c2tBHy2p3vDefuA8Aw
http://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/6289_valsts_apmaksatas_covid19_analizes_veiks_visiem_ar_saslimsan
http://www.nmpd.gov.lv/nmpd/preses_relizes/?doc=2275
http://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/koronavirusa_izraisita_slimiba_covid19/pasvaldibam_par_partikas_paku_izglitojamiem_nodrosinasanu_ar/
https://twitter.com/SPKCentrs
https://twitter.com/veselibasmin
https://www.facebook.com/SPKCentrs/
https://www.facebook.com/VeselibasMinistrija/
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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

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?

Sejas maskas var lietot papildu drošībai, lai
pasargātu citus, bet to jādara pareizi
SPKC mājas lapā ir publicēti ieteikumi sejas masku lietošanai sabiedrībā. Tās var
izmantot profilaksei, bet īpaši svarīgi to darīt pareizi, lai inficēšanās risks nav vēl
lielāks. Medicīniskās maskas galvenokārt jānodrošina ārstniecības personām.

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://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
https://spkc.gov.lv/upload/Aktualitates/2020/2019-nCoV/arstiem/ecdc_sejas_maskas_veselajiem_20042020_002.pdf

