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Būtiskākais pēdējā diennaktī:
Pagājušajā diennaktī kopumā
veikti 1681 izmeklējumi, līdz
šim kopā - 111 404
Kopumā saslimšana
apstiprināta 1071 cilvēkiem,
pēdējā diennaktī - 5 personām
Slimnīcās šobrīd ārstējas
14 COVID-19 pacienti
3 pacientu veselības stāvoklis
ir smags
24 cilvēki, kuriem           
diagnosticēts COVID-19, miruši
(COVID-19 gan tiešais, gan
blakus cēlonis)
760 cilvēki ir atveseļojušies

JAU NĀK I E   FA KT I

Līdz šim Latvijā kopumā 1071 pacientiem diagnosticēts COVID-19 (pēdējā
diennaktī - 5 personām). Līdz šim kopā 760 personas ir atveseļojušās.

*SPKC dati uz 02.06.2020. plkst. 10.00 

Kopējā situācija
skaitļos pasaulē

Kopumā apstiprināto gadījumu
skaits: 6 057 853
Eiropā: 1 403 154

80% pacientu saslimšana norit
viegli

*ECDC un PVO dati, 01.06.2020. 

Infekcijas izplatība
Pasaulē un Latvijā

Situācija Latvijā

D I E N A S  Z I Ņ A

VADC aicina ziedot asinis visā Latvijā izbraukumos
Vasara un atvaļinājumu laiks, kā ierasts, ir izaicinošs periods asins krājuma
uzturēšanai, tomēr saistībā ar vīrusa izplatību un ieviestajiem drošības
pasākumiem, tas būs vēl grūtāks. 

Lai nodrošinātu nepieciešamo pieprasījumu no ārstniecības iestādēm, donoru
atsaucība turpmāko mēnešu laikā būs īpaši svarīga. VADC izbraukumi plānoti
Ilūkstē, Vecumniekos, Cēsīs, Kalsnavā, Skrīveros, Jēkabpilī, Jaunpiebalgā,
Cesvainē, Ādažos, Druvā, Sventē, Apē, Salaspilī, Valkā, Madonā, Kuldīgā, Preiļos,
Tukumā, Dobelē. Visvairāk izbraukumu notiks galvaspilsētā un specializētais
autobuss bieži būs sastopams pie lielveikaliem. 

Lai ziedotu asinis, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments - pase vai eID karte.
Laika taupīšanas nolūkos donora pieteikumu un anketu iespējams aizpildīt jau
iepriekš - elektroniskā formātā. Vairāk informācijas www.vadc.lv 

SPKC un VM aicina ikvienu lejupielādēt lietotni „Apturi Covid ” un šādā
veidā palīdzēt ierobežot vīrusa izplatību Latvijā, lai mēs visi varētu ātrāk
atgriezties ikdienas dzīvē.  Vairāk par lietotni: www.apturicovid.lv

https://www.vadc.lv/aktualitates/pazinojumi-presei/valsts-asinsdonoru-centrs-vadc-junija-dosies-36-izbraukumos
https://covid19.who.int/
https://spkc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/4469c1fb01ed43cea6f20743ee7d5939
https://apturicovid.lv/
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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?

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

SPKC Twitter VM Twitter un  Facebook un  Facebook

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-/
https://twitter.com/SPKCentrs
https://twitter.com/veselibasmin
https://www.facebook.com/SPKCentrs/
https://www.facebook.com/VeselibasMinistrija/

