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Būtiskākais pēdējā diennaktī:COVID-19 laboratoriski
izmeklēto personu
skaits Latvijā*
Pagājušajā diennaktī kopumā
veikti 1364 izmeklējumi (tai
skaitā  E.Gulbja laboratorijā)

Kopumā saslimšana
apstiprināta 493 cilvēkiem. 
Slimnīcās šobrīd ārstējas
31 COVID-19 pacienti.
3 pacientu veselības stāvoklis
ir smags.

*SPKC dati uz 3.04.2020. plkst. 10.00 
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Kopējā situācija
skaitļos pasaulē

Kopumā apstiprināto gadījumu
skaits: 857 641
Eiropā: 455 901

80% pacientu saslimšana norit
viegli

*ECDC un PVO dati, 2.04.2020. 

Infekcijas globālās
izplatības risks (PVO)

Ķīnā: ļoti augsts 
Reģionālā mērogā: ļoti augsts 
Globālā mērogā: ļoti augsts 

Līdz šim Latvijā kopumā 493 pacientiem diagnosticēts COVID-19 (pēdējā
diennaktī - 35 personām). SPKC turpina epidemioloģisko izmeklēšanu.

COVID-19 analīzes veiks plašākam personu lokam

D I E N A S  Z I Ņ A

Ar mērķi mazināt epidemioloģiskās drošības riskus Valsts operatīvā medicīniskā
komisija ir lēmusi papildināt iedzīvotāju grupu sarakstu, kuriem atsevišķā kārtībā veic
valsts apmaksātas COVID-19 analīzes. Turpmāk tās veiks arī Valsts vides dienesta
inspektoriem, Latvijas Nacionālo bruņoto spēku aktīvā militārā dienesta
pārstāvjiem, kā arī ziņu žurnālistiem, TV un skaņu operatoriem un fotoreportieriem,
ja minētajām personām ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes. 

Šajos gadījumos pieteikšanās analīzēm tiek organizēta caur darba devēju, nevis
katram individuāli piesakoties analīzēm. 

Vienlaikus Veselības ministrija strādā pie tā, lai vēl vairāk paplašinātu personu loku,
kam veiks valsts apmaksātas COVID-19 analīzes. Plānots, ka ģimenes ārsti valsts
apmaksātam COVID-19 testam drīzumā varēs nozīmēt pacientus, kuri atbildīs
konkrētiem kritērijiem, piemēram, būs saslimšanas simptomi un pacients būs kādā
no riska grupām vai kuru darba pienākumi saistīti ar tiešu kontaktu ar lielu skaitu
cilvēku. Šobrīd ministrija strādā pie kritēriju definēšanas un kopā ar ģimenes ārstiem
izstrādā kārtību, kā šos pacientus uz analīzēm nosūtīt.

Jau iepriekš ziņots, ka COVID-19 analīzes veic arī vairākām pacientu grupām
slimnīcās, operatīvo dienestu darbiniekiem, farmaceitiem un farmaceitu
asistentiem, pacientu aprūpē iesaistītiem ārstniecības iestāžu darbiniekiem, sociālās
aprūpes iestāžu klientiem un patversmju klientiem, ja minētajām personām parādās
akūtu elpceļu infekcijas slimību simptomi.

No Latvijas tiks aizliegts eksportēt zāles, kuras vietējā tirgū nepieciešamas
ārkārtējā situācijā. Veselības ministres rīkojums paredz, ka būs izveidots speciāls
saraksts ar zālēm, uz kurām šis aizliegums attieksies.

Ar veselības ministres rīkojumu noteiktas prasības, kuras jāievēro tetovēšanas,
pīrsinga un skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem. Piemēram, starp
klientiem jānodrošina 2 metru distance. 

Paplašinātas iedzīvotāju grupas, kam veic valsts apmaksātas analīzes uz COVID-
19. Iekļauti arī Valsts vides dienesta inspektori, Latvijas Nacionālo bruņoto spēku
aktīvā militārā dienesta, kā arī mediju pārstāvji, ja ir slimības simptomi.
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https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd
http://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/6259_paplasina_merka_grupas_kam_veic_valsts_apmaksatas_covid19_an
https://www.vestnesis.lv/op/2020/66A.1
https://www.vestnesis.lv/op/2020/66A.2
https://spkc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=593bb3ab785341d5b64de7df14125f21&fbclid=IwAR2TQiXO-z4w2euwe5lSX1r6JLbHKpVLEPlib1K96c2tBHy2p3vDefuA8Aw
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Latvijā noteikti stingri personu fiziskās
distancēšanās noteikumi

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

Lai mazinātu riskus COVID-19 tālākai izplatībai Latvijas iedzīvotāju vidū,
atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai, valdība ir pieņēmusi stingrākus
noteikumus cilvēku pulcēšanās ierobežošanai privātos un publiskos pasākumos
un citus ierobežojumus. Fiziskās kontaktēšanās ierobežojumi attiecas uz
publiskām norisēm iekštelpās un ārtelpās un nosaka divu cilvēku un divu metru
distances ievērošanas noteikumus.

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

SPKC Twitter VM Twitter un  Facebook un  Facebook

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?

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://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/758
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/aktualitates/get/nid/786
http://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/6218_par_arkartejas_situacijas_izsludinasanu
https://twitter.com/SPKCentrs
https://twitter.com/veselibasmin
https://www.facebook.com/SPKCentrs/
https://www.facebook.com/VeselibasMinistrija/
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/793
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/772
https://spkc.gov.lv/en/news/get/nid/530
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/791
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

