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Būtiskākais pēdējā diennaktī:
Pagājušajā diennaktī kopumā
veikti 662 izmeklējumi, līdz
šim kopā - 118 322
Kopumā saslimšana
apstiprināta 1088 cilvēkiem,
pēdējā diennaktī - 0 personām
Slimnīcās šobrīd ārstējas
11 COVID-19 pacienti
5 pacientu veselības stāvoklis
ir smags
26 cilvēki, kuriem           
diagnosticēts COVID-19, miruši
(COVID-19 gan tiešais, gan
blakus cēlonis)
781 cilvēki ir atveseļojušies

JAU NĀK I E   FA KT I

Līdz šim Latvijā kopumā 1088 pacientiem diagnosticēts COVID-19 (pēdējā
diennaktī - 0 personām). Līdz šim kopā 781 personas ir atveseļojušās.

*SPKC dati uz 08.06.2020. plkst. 10.00 

Kopējā situācija
skaitļos pasaulē

Kopumā apstiprināto gadījumu
skaits: 6 799 713
Eiropā: 1 435 607

80% pacientu saslimšana norit
viegli

*ECDC un PVO dati, 07.06.2020. 

Infekcijas izplatība
Pasaulē un Latvijā

Situācija Latvijā

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

Valdība rīt skatīs vairākus MK noteikumu, lai tajos nostiprinātu daļu nosacījumu
saistībā ar Covid-19, kas būs spēkā arī pēc ārkārtējās situācijas beigām.

D I E N A S  Z I Ņ A

Vai iebraucot no ārzemēm veic valsts
apmaksātas analīzes uz COVID-19? Jā!
Ja esat uzturējies ārvalstīs, izmeklējumu uz COVID-19 pēc atgriešanās Latvijā
var veikt bez maksas, turklāt nav nepieciešams ārsta nosūtījums. Analīžu
paņemšanai var pieteikties gan tajos gadījumos, kad 14 dienu laikā pēc
iebraukšanas Latvijā ir parādījušās akūtas elpceļu infekcijas pazīmes, gan tad,
ja saslimšanas pazīmju nav.  

- Lai pieteiktos izmeklējumam, jāzvana uz 8303 vai 67334433 (darba dienās
no pl.8.00-20.00, sestdienās no pl.9.00-15.00, svētdienās no pl.9.00-12.00). 
- Ja nav akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmju, uz paraugu ņemšanas
punktu drīkst ierasties ar personīgo transportu, velosipēdu, kājām vai ar
sabiedrisko transportu (brauciena laikā lietojot sejas masku vai aizsegu). 
- Ja ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, jāsazinās ar ģimenes ārstu par
turpmāko rīcību. Uz paraugu ņemšanas punktu drīkst ierasties tikai ar
personīgo transportu. 

Atgādinām, ka pandēmija nav beigusies un joprojām pastāv risks inficēties ar
COVID-19, tāpēc Latvijas iedzīvotājiem šobrīd joprojām nerekomendē ceļot.
Ja doties uz ārvalstīm nepieciešams, veicot darba pienākumus, rūpīgi jāievēro
visi profilakses pasākumi: savstarpējā 2 metru distance ar citiem cilvēkiem,
roku mazgāšana un dezinfekcija.
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SPKC mājas lapā atjaunoti valstu saslimstības rādītāji ar Covid-19. Šobrīd 14
dienu pašizolācija jāievēro atgriežoties no Zviedrijas, Apvienotās Karalistes,
Portugāles, Beļģijas, Īrijas un trešajām valstīm. Veselības ministrija aicina
rūpīgi izvērtēt jebkura ceļojuma nepieciešamība, apzinoties riskus.

https://covid19.who.int/
https://spkc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/4469c1fb01ed43cea6f20743ee7d5939
https://apturicovid.lv/
https://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/6358_slimnicas_regularak_zinos_par_pieejamajiem_resursiem
https://spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/aktualitate-par-jauno-koronavi/valstu-saslimstibas-raditaji-a/
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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/

