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Būtiskākais pēdējā diennaktī:COVID-19 laboratoriski
izmeklēto personu
skaits Latvijā*
Pagājušajā diennaktī kopumā
veikti 773 izmeklējumi (tai skaitā 
E.Gulbja laboratorijā)

Kopumā saslimšana
apstiprināta 542 cilvēkiem. 
Slimnīcās šobrīd ārstējas
44 COVID-19 pacienti.
5 pacientu veselības stāvoklis
ir smags.

*SPKC dati uz 6.04.2020. plkst. 10.00 

JAU NĀK I E   FA KT I

Kopējā situācija
skaitļos pasaulē

Kopumā apstiprināto gadījumu
skaits: 1 136 851
Eiropā: 555 809

80% pacientu saslimšana norit
viegli

*ECDC un PVO dati, 5.04.2020. 

Infekcijas globālās
izplatības risks (PVO)

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

Līdz šim Latvijā kopumā 542 pacientiem diagnosticēts COVID-19 (pēdējā
diennaktī - 9 personām). SPKC turpina epidemioloģisko izmeklēšanu.

NVD šonedēļ plāno turpināt individuālās aizsardzības līdzekļu sadali arī
sekundārās aprūpes ārstniecības iestādēm, farmaceitiem, zobārstiem un
ģimenes ārstiem, kuri sniedz maksas pakalpojumus. Tāpat aizsargmaskas
plānots piegādāt ārpus veselības aprūpes sistēmas esošajām iestādēm, kā
piemēram, policistiem, robežsargiem, pansionātu darbiniekiem un citām
iestādēm.

Informācija par veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem ārkārtas
situācijas laikā pieejama vietnē www.rindapiearsta.lv. Ar apzīmējumu “IR”
norādīti ārstniecības pakalpojumu sniedzēji, kas nodrošina pakalpojumu
saņemšanu, savukārt ar apzīmējumu “NAV” - ārstniecības pakalpojumu
sniedzēji, kas savu darbību šobrīd ir pārtraukuši.

Pirms dodies pie ārsta - obligāti piezvani

D I E N A S  Z I Ņ A

Lai pasargātu pacientus un mediķus no iespējamas inficēšanās ar COVID-19,
NVD atkārtoti aicina iedzīvotājus gadījumos, kad nepieciešama medicīniska
palīdzība, vispirms sazināties ar ģimenes ārstu vai ārstniecības iestādi telefoniski
vai elektroniski. Uz ārstniecības iestādi vai pie ģimenes ārsta bez iepriekšēja
pieraksta doties nedrīkst, tostarp gadījumos, ja ir ģimenes ārsta nosūtījums pie
speciālista!

Iedzīvotāji tiek aicināti pirms došanās saņemt veselības aprūpes pakalpojumu
sazināties ar ārstniecības iestādi par pakalpojuma saņemšanas kārtību. Zvanot
vai sūtot e-pastu, jānorāda nepieciešamais pakalpojums, pieejamais
nosūtījumus (papīra formātā vai E-veselības portālā) un jāinformē par savām
sūdzībām. Ārstniecības iestāde, izvērtējot pacienta stāvokli, pieņems lēmumu
vai sniegt pakalpojumu klātienē, vai nodrošināt attālinātu konsultāciju, vai
pakalpojuma saņemšanu atlikt uz vēlāku laiku. Ja pacientam tiek noteikta
klātienes vizīte, tad precīzi jāierodas norādītajā laikā, tādējādi izvairoties no
saskarsmes ar citiem pacientiem, piemēram, uzgaidāmajās telpās.

Informācija par veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem ārkārtas situācijas
laikā pieejama vietnē www.rindapiearsta.lv. Ar apzīmējumu “IR” norādīti
ārstniecības pakalpojumu sniedzēji, kas nodrošina pakalpojumu saņemšanu
ārkārtas situācijas laikā, savukārt ar apzīmējumu “NAV” - ārstniecības
pakalpojumu sniedzēji, kas savu darbību uz ārkārtējās situācijas laiku ir
pārtraukuši.
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http://vmnvd.gov.lv/lv/aktualitates/1092-planots-sanemt-lielako-dalu-ar-aizsargmaskam-un-respiratoriem-no-nakamas-nedelas-aizsargmaskas-un-respiratorus-sanems-ari-citi-veselibas-nozare-stradajosie
https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd
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

