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Covid-19 izplatība Latvijā pa nedēļām
(veikto Covid-19 testu skaits un apstiprināto Covid-19 gadījumu skaits)
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Laboratoriski izmēklēto paraugu skaits

Laboratoriski apstiprināto gadījumu skaits
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Ievestie Covid-19 gadījumi
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Covid-19 un bērni

Covid-19 gadījumu skaits sadalījumā pa vecumiem
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Regulējums
Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 «Epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai»
4. Lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā, ir ievērojami šādi
pamatprincipi:
4.1. informēšana;
4.2. distancēšanās (attālums, laiks, cilvēku skaits) ;
4.3. higiēna;
4.4. personas veselības stāvokļa uzraudzība.

Ieteikumi izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai
Praktiskie ieteikumi :
•Izmantot izstrādātos materiālus un ieteikumus dažādām dzīves situācijām un
profesionāļu grupām

•Izvērtēt iestādes darba procesus un apzināt iestādes kritiskās vietas, kur
piesardzības pasākumu izpilde var nenostrādāt (telpas, iekārtas (piem.,
ventilācijas), cilvēkresursi, darba organizācija, kontroles pasākumu sistēma
u.c.), var rasties paaugstināti inficēšanās apstākļi vai nelabvēlīgas sekas
•Informēt un iesaistīt izglītojamos, vecākus, darbiniekus piesardzības pasākumu
izpildē, uzvedības un paradumu maiņā
•Izvērtēt personāla riskus
•Papildu pasākumi iestādē ↔ papildu riski
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Regulējums
Epidemioloģiskās drošības likums
18. pants. Personu tiesības un pienākumi
3) Personas pienākums ir nepakļaut citas personas inficēšanās riskam.

Ārstniecības likums
5.pants. Ikvienam ir pienākums rūpēties un katrs ir atbildīgs par savu,
savu tuvinieku un apgādībā esošo personu veselību.

tautas,

Ministru kabineta 1999.gada 5.janvāra noteikumi Nr.7 «Infekcijas slimību
reģistrācijas kārtība»
7.3 Izglītības iestādes, sociālās aprūpes institūcijas vai citas iestādes vadītājs nodrošina
informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās
reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida
saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar šādām infekcijas slimības
pazīmēm — …….. paaugstināta ķermeņa temperatūra, ……).

Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumi Nr. 447 «Noteikumi par
darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto
veselības pārbaužu veikšanas kārtība»
5. Darbinieks, kurš ir nodarbināts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai saistītajā
darbā, neveic darba pienākumus, ja viņš var radīt risku citu cilvēku veselībai un viņam
izpaužas kāds no šādiem iespējamās infekcijas slimības simptomiem:
……
5.4. paaugstināta ķermeņa temperatūra ar : ………..
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Būtiskie profilakses un kontroles pasākumi
• ikdienā ievērot piesardzības pasākumus, higiēnas prasības, iestādes
plānus/kārtības
• sekot līdzi izglītojamo un darbinieku veselības stāvoklim un
prombūtnes iemesliem (vai prombūtnes saistītas ar infekcijas
slimību, ārzemju braucienu?)
• nekavējoties izolēt bērnu ar infekcijas pazīmēm no pārējiem un
telefoniski informēt vecākus
• savlaicīgi identificēt aizdomu situācijas par grupveida saslimšanu
(iestādē ir
pazīmēm)

divas

vai

vairāk

personas

ar

infekcijas

slimības

• nekavējoties telefoniski informēt Slimību profilakses un kontroles
centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologu, ja radušās
aizdomas par grupveida saslimšanu
https://spkc.gov.lv/lv/kontakti/darbinieku-kontakti/ vai
https://spkc.gov.lv/lv/arkartas-situacijas/operativajiem-dienestiem

• sadarboties ar epidemiologu infekcijas gadījumu/uzliesmojumu
epidemioloģiskās izmeklēšanas gaitā
• ievērot epidemiologu norādījumus/ieteikumus
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Ko ietver epidemioloģiskā izmeklēšana?
infekcijas slimību izraisītāju, avotu, pārnešanas faktoru un
izplatīšanās ceļu atklāšana
profilakses un pretepidēmijas pasākumu organizēšana infekcijas
skartajā objektā, t.sk.
• kontaktpersonu noteikšana, klasificēšana (tuvs kontakts!) un
informēšana
• ilgāk par 15 minūtēm bijis tiešs kontakts ar Covid-19
inficētu personu, ne tālāk kā divu metru attālumā
• ilgāk par 15 minūtēm atradusies slēgtā vidē (piemēram,
mājsaimniecībā, klasē, sanāksmju telpā utt.) kopā ar
personu, kura inficējusies ar Covid-19 u.c.;
• inficēto un kontaktpersonu medicīniskās izmeklēšanas un
novērošanas organizēšana (inficētā persona atrodas izolācijā
(~14-21 diena), kontaktpersona – mājas karantīnā14 dienas)
• pasākumi/ieteikumi infekcijas slimību izplatības apturēšanai
komunikācija un sadarbība ar iesaistītajām pusēm/interesentiem
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Paldies par uzmanību!

Informācija par epidemioloģiskās uzraudzības aktualitātēm SPKC
tīmekļvietnē: https://www.spkc.gov.lv

