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Covid-19

Jaunumi

Turpinoties Covid-19 izplatības pieaugumam Latvijā, lemts pagarināt līdzšinējos drošības pasākumus līdz 25. janvārim. Tie attiecas
gan uz klātienes tirdzniecību, precizējot pirmās nepieciešamības preču sarakstu, gan arī uz izglītības procesu. Ir pagarināta arī
mājsēde, kas būs spēkā visas nedēļas nogales līdz 25. janvārim nakts stundu laikā no plkst. 22.00 līdz 5.00.
Vienlaikus, lai mazinātu Covid-19 krīzes radītās sekas ekonomikā, valdība konceptuāli vienojusies pagarināt arī pieejamību atbalsta
mehānismiem (pie detalizēta juridiska regulējuma nozares ministrijas turpina darbu). Par šiem lēmumiem vienošanās panākta 7.
janvāra Ministru kabineta sēdē.
Tirdzniecības un pakalpojumu nozarei līdz 25. janvārim būs jāturpina ievērot jau līdz šim noteiktie drošības pasākumi un
ierobežojumi, kas nepieciešami, lai novērstu cilvēku pulcēšanos veikalos un pakalpojumu sniegšanas vietās, kas savukārt veicina
inficēšanās risku ar Covid-19. Taču valdība ir pieņēmusi lēmumu paplašināt klātienē tirgojamo preču piedāvājumu ar cepurēm,
šallēm, cimdiem, sniega lāpstām un citām precēm.
Līdz pat 25. janvārim tiek saglabāta iespēja klātienē iepirkties tikai pārtikas veikalos, aptiekās, degvielas uzpildes stacijās un citās
tirdzniecības vietās, kur var iegādāties ikdienā nepieciešamākās preces. Atgādinām, ka distances tirdzniecībā un e-komercijā
pieejamais preču piedāvājums nav ierobežots, un aicinām iedzīvotājus to aktīvi izmantot.
Valdība ir lēmusi pagarināt mājsēdi - nakts stundās no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas uz svētdienu būs jāuzturas savā
dzīvesvietā. Šis pārvietošanās ierobežojums spēkā būs līdz 25. janvārim nedēļas nogalēs. Neatliekamas vajadzības
gadījumā, aizpildot apliecinājumu, iedzīvotāji varēs doties uz darbu klātienē, kā arī saņemt neatliekamos pakalpojumus.

Vienlaikus, lai turpinātu atbalstu iedzīvotājiem, kas visvairāk cietuši Covid-19 izplatības dēļ, piešķirti līdzekļi vecāku pabalsta
turpinājumam, slimības palīdzības pabalsta izmaksām, jaunā speciālista pabalstam, kā arī piemaksām pie dīkstāves atbalsta un
bezdarbnieka palīdzības pabalsta. Pašvaldībām piešķirts finansējums kompensācijām krīzes pabalsta izmaksām.
Lai neriskētu ar izglītojamo un mācībspēku veselību, pieņemts lēmums 1. – 4. klasēm pagarināt brīvlaiku līdz 25. janvārim.
Savukārt no 11. janvāra mācības attālināti sāks 5.-6. klases. Jāatgādina, ka 7.-12. klašu izglītojamie, profesionālās izglītības iestāžu
audzēkņi un augstskolu studenti attālināti mācās jau kopš 4. janvāra.
Novērtējot grāmatu izsniegšanu bibliotēkās kā zemu risku inficēties ar Covid-19, ir pieņemts lēmums no 12. janvāra atvērt
bibliotēkas, lai tās var atsākt grāmatu izsniegšanu. Bibliotēku lasītavas gan arī turpmāk būs slēgtas. Izņemot muzeju ārtelpu
ekspozīcijas, pārējie kultūras pakalpojumi un kultūrvietas turpinās būt pieejami vien attālināti.
Lai nodrošinātu saskarsmes iespējas, regulējumā ir noteikta iespēja vecākiem tikties ar bērniem, kuri dzīvo citās mājsaimniecībās.
Izmaiņas skar arī starptautisko pasažieru pārvadājumu jomu. No 15. janvāra tiem pasažieriem, kuri izmantos starptautisko
pasažieru pārvadājumu pakalpojumus, lai ierastos Latvijā ar lidmašīnu, autobusu vai vilcienu, 72 stundas pirms došanās ceļā būs
jāveic Covid-19 tests. Izmantot pārvadātāja pakalpojumus varēs tikai, uzrādot negatīvu testa rezultātu. Šī norma attiecas arī uz
tiem, kas iecerējuši ierasties Latvijā ar privāto transportlīdzekli. Testa rezultāts būs jānorāda covidpass.lv anketā, ko varēs
pārbaudīt Latvijas robežsardze un policijas pārstāvji.
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