
Aktualitātes par
COVID-19

Veselības ministrija | SPKC | NMPD | NVD Piektdiena, 2020. gada 29. maijs  / aktualizēts pulksten 10.00 

Būtiskākais pēdējā diennaktī:
Pagājušajā diennaktī kopumā
veikti 1427 izmeklējumi, līdz
šim kopā - 106 931
Kopumā saslimšana
apstiprināta 1064 cilvēkiem,
pēdējā diennaktī - 3 personām
Slimnīcās šobrīd ārstējas
22 COVID-19 pacienti
3 pacientu veselības stāvoklis
ir smags
24 cilvēki, kuriem           
diagnosticēts COVID-19, miruši
(COVID-19 gan tiešais, gan
blakus cēlonis)
745 cilvēki ir atveseļojušies

JAU NĀK I E   FA KT I

Līdz šim Latvijā kopumā 1064 pacientiem diagnosticēts COVID-19 (pēdējā
diennaktī - 3 personām). Līdz šim kopā 745 personas ir atveseļojušās.

*SPKC dati uz 29.05.2020. plkst. 10.00 

Kopējā situācija
skaitļos pasaulē

Kopumā apstiprināto gadījumu
skaits: 5 596 550
Eiropā: 1 374 773

80% pacientu saslimšana norit
viegli

*ECDC un PVO dati, 28.05.2020. 

Infekcijas globālās
izplatības risks (PVO)

Globālā mērogā: ļoti augsts 

Situācija Latvijā

No šodienas ārstniecības iestādes, papildus esošajiem ārstniecības
pakalpojumiem, var nodrošināt arī visus dienas stacionārā sniegtos plānveida
veselības aprūpes pakalpojumus. Tāpat nav ierobežojumu, lai veiktu
nepieciešamos izmeklējumus.
Vakar, 28. maijā, valdība apstiprināja vairākus likumprojektus, kas nosaka
galvenos principus, kā valsts institūcijas turpinās savu darbību pēc ārkārtējās
situācijas beigām 9. jūnijā, vienlaikus nodrošinot iespēju paturēt spēkā
nepieciešamos ierobežojums un atbalsta mehānismus iedzīvotājiem un
uzņēmējiem COVID-19 pandēmijas laikā.

D I E N A S  Z I Ņ A

Veic izmaiņas Epidemioloģiskās drošības likumā
28. maijā Ministru kabineta sēdē apstiprinātas izmaiņas Epidemioloģiskās drošības
likumā, papildinot to ar normām, kas daļēji izriet no šā gada 12. marta valdības
rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.  

Grozījumu mērķis ir paredzēt tiesisko regulējumu pretepidēmijas pasākumu
īstenošanai nākotnē, pieņemot, ka var veidoties sabiedrības veselības
apdraudējums kādas citas no jauna parādījušās infekcijas slimības izplatīšanās dēļ. 

COVID-19 izplatības radītais apdraudējums parādīja to, ka ir nepieciešams noteikt
papildu pilnvaras un veicamos pasākumus gan personām, gan institūcijām, kuri līdz
ārkārtējās situācijas izsludināšanai nebija precīzi definēti. Līdz ar to grozījumos,
piemēram, precizēta Slimību profilakses un kontroles centra, Veselības inspekcijas,
pašvaldību un policijas kompetence.

Piemēram, grozījumi likumā detalizētāk apraksta kontaktpersonas un personas,
par kuru ir radušās epidemioloģiski pamatotas aizdomas, ka tā ir atradusies
paaugstinātos inficēšanās riska apstākļos, nepieciešamību pašizolēties bīstamo
infekcijas slimību gadījumā, kuru persona var veikt arī uzturēšanās vietā,
piemēram, sociālās aprūpes centrā vai viesnīcā, ja persona tur “dzīvo”.

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

SPKC Twitter VM Twitter un  Facebook un  Facebook

Šodien, plkst. 11.00 preses konferencē informēs par mobilo lietotni "Apturi Covid". 
Tas būs drošs bezmaksas veids kā iedzīvotāji var palīdzēt apturēt vīrusa izplatīšanos.

https://spkc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=593bb3ab785341d5b64de7df14125f21&fbclid=IwAR2TQiXO-z4w2euwe5lSX1r6JLbHKpVLEPlib1K96c2tBHy2p3vDefuA8Aw
https://who.sprinklr.com/
https://spkc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/4469c1fb01ed43cea6f20743ee7d5939
http://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/6346_no_29_maija_paplasinas_ambulatoros_veselibas_aprupes_pakalpo
https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/ministru-kabinets-lemj-par-tiesisko-ietvaru-periodam-pec-arkartejas-situacijas-beigam
http://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/6350_veic_izmainas_epidemiologiskas_drosibas_likuma
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

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?

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://spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/aktualitate-par-jauno-koronavi/informacija-personai-par-kuru-/

