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Covid-19

18.12.2020. Valstu saraksts ar 14 dienu Covid-19 saslimstības rādītājiem 

Ņemot vērā jaunākos starptautisko ekspertu ieteikumus attiecībā uz Covid-19 inkubācijas periodu, ir pārskatīts pašizolācijas
perioda ilgums, kas jāievēro pēc iebraukšanas vai atgriešanās no valstīm ar augstu saslimstības ar Covid-19 līmeni. Turpmāk
pašizolācijas ilgums tiek noteikts 10 dienas pēc izbraukšanas no valsts, kas iekļauta Slimību profilakses un kontroles centra
sarakstā kā valsts ar augstu saslimstību ar Covid-19.
Atgādinam, ka Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai” nosaka:
“56.1 Ja persona var dokumentāri pierādīt, ka ir slimojusi ar Covid-19 un atveseļojusies, ģimenes ārsts var pieņemt lēmumu,
nosakot, ka persona var neievērot šo noteikumu 56. punktā minēto pašizolāciju, un izsniegt vai elektroniski nosūtīt personai
veidlapu Nr. 027/u ar šādu ierakstu: "Apliecinu, ka uz (personas vārds, uzvārds) ar 2020. gada ... (datums) nav attiecināmi
pašizolācijas nosacījumi".”
Izziņas, kuras izsniedza ārsts ārvalstīs, nav derīgas.
Atbraukušajam no SPKC tīmekļvietnē publicētajām valstīm, kur 14 dienu kumulatīvais COVID-19 gadījumu skaits uz 100 000
iedzīvotāju pārsniedz 16, jāievēro pašizolācija 10 dienas. Saraksts ar saslimstības rādītājiem ārvalstīs reizi nedēļā – piektdienās –
tiek aktualizēts ciešā sadarbībā ar Lietuvu un Igauniju un publicēts SPKC mājaslapā.
Papildus nosacījumi attiecināti uz personām, kuras ir nodarbinātas ārstniecības iestādēs, sociālās aprūpes institūcijās un izglītības
iestādēs un kuras ir tiešā kontaktā ar citiem cilvēkiem, piemēram, ārsti, kuri sniedz palīdzību pacientam, vai skolotāji, kuri strādā
ar bērniem. Šiem cilvēkiem 8.dienā pēc attiecīgās valsts pamešanas būs jāveic Covid-19 tests. Ja tests būs negatīvs, tad personas
11.dienā pēc attiecīgās valsts pamešanas varēs atgriezties darbā klātienē. Ja persona nevēlēsies testu veikt, tad pašizolācijas
ilgums saglabāsies iepriekšējais – 14 dienas.

Valsts policija informē, ka, saņemot informāciju par personām, kuras, atgriežoties no ārzemēm, neievēro pašizolāciju, policija uz to
attiecīgi reaģē un pārbauda. Par minētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanu paredzēts naudas sods fiziskajām personām no 10
līdz 2000 eiro, juridiskajām personām - no 140 līdz 5000 eiro. Kā kompetentās iestādes šādu pārkāpumu izskatīšanā noteiktas
Veselības inspekcija, Valsts policija un pašvaldības policija. PMLP atgādina, ja tās rīcībā būs informācija par iepriekš minēto
administratīvo pārkāpumu izdarīšanu, nekavējoties tiks izsaukta policija.
Esam atbildīgi pret sevi un līdzcilvēkiem. Tikai tā - šo laiku varēsim izturēt ātrāk un ar mazākiem zaudējumiem.
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