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Jaunumi

Krīzes vadības padome ceturtdien, 7. oktobrī, izskatīja ekspertu sagatavotos rīcības scenārijus, kā apturēt
Covid-19 straujo izplatību un pēc iespējas saīsināt slimnīcu pārslodzes laiku. Visbiežāk hospitalizācija ir
vajadzīga nevakcinētiem Covid-19 pacientiem, tāpēc ārkārtējās situācijas drošības pasākumi visvairāk
ietekmēs cilvēkus bez derīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta. Ir būtiski jāsamazina cilvēku klātienes
kontaktēšanās visā sabiedrībā, vienlaikus veicinot vakcinācijas aptveri.
Ar visplašākajiem ierobežojumiem nāksies rēķināties tiem cilvēkiem, kuri vēl nav pieņēmuši lēmumu izmantot kādu no visā Latvijā
pieejamajām Covid-19 vakcinācijas iespējām un pakļauj gan sevi, gan apkārtējos augstākam riskam inficēties ar Covid-19. Tomēr
situācijas nopietnība cīņā ar Covid-19 prasa līdzdarboties arī cilvēkiem, kuriem ir derīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

 Paldies katram Latvijas iedzīvotājam, kas ir pabeidzis vakcināciju pret Covid-19, kopīgi pārsniedzot jau 45%! Paldies, ka ikdienā
ievērojat visus nepieciešamos drošības pasākumus un mudināt arī citus cilvēkus to darīt! Tagad ir svarīgi iecietīgi un ar
sapratni palīdzēt cilvēkiem, kuri dažādu iemeslu dēļ ir vilcinājušies vakcinēties. Ikviena cilvēka, arī vakcinētā, atbildīga rīcība
šobrīd ir izšķiroša veselības aprūpes sistēmas “pārkaršanas” mazināšanā. Valdība izprot, ka šādu īslaicīgu neērtību radīšana ir
slogs arī cilvēkiem, kas izprot vakcinācijas nozīmīgumu pandēmijas apkarošanā, bet vienlaikus aicina uz sapratni un līdzestību.

Rīkojuma projektu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu uz trīs mēnešiem valdība ārkārtas sēdē plāno izskatīt piektdien, 8.
oktobrī.

Joprojām nozīmīga prioritāte ir klātienes mācības un tās varēs turpināt, skolās saglabājot rutīnas Covid-19 skrīningu. Taču plānots
samazināt interešu izglītības norises klātienē.
Sejas maskas būs jānēsā visiem publiskās telpās, tai skaitā izglītības iestādēs.
Ikdienā un īpaši ārkārtējās situācijas laikā visiem, kuru darba specifika ļauj, jāstrādā tikai attālināti. Savukārt tiem, kam jāstrādā
klātienē, būs nepieciešams pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikāts, vai atsevišķos gadījumos būs jāuzrāda negatīvs Covid-19
tests. Klātienē vai attālināti strādājošos nosaka darba devējs.
Mazumtirdzniecības jomā nevakcinētiem cilvēkiem būs pieejami tikai pašu nepieciešamāko preču veikali. Cilvēki ar vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikātu drīkstēs apmeklēt arī citas tirdzniecības vietas, kur tām jānodrošina apmeklētāju kontrole. Paredzēti arī
darba laika ierobežojumi. Gan veikalos, gan tirgos apmeklētājiem un personālam pareizi jālieto sejas maskas.

 Paredzēts noteikt arī, ka cilvēki ar Covid-19 sertifikātu drīkst turpināt sniegt un saņemt pakalpojumus klātienē, nodrošinot
epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu.

Sabiedriskajā ēdināšanā plānots saglabāt iespēju cilvēkiem ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu ieturēt maltīti klātienē ar
darba laika ierobežojumu. Ēdienu varēs izsniegt līdzņemšanai gan vakcinētiem, gan nevakcinētiem cilvēkiem.
Publiskos pasākumos paredzēts ļaut piedalīties tikai vakcinētiem vai Covid-19 vīrusu pārslimojušiem cilvēkiem, tomēr jārēķinās, ka
arī tajos tiks pastiprināti epidemioloģiskās drošības noteikumi.
Krīzes vadības padome konceptuāli vienojusies arī par prasību obligāti vakcinēties visiem valsts pārvaldē strādājošajiem – gan
centrālās valdības sektorā, gan pašvaldībās.
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