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Jaunais koronavīruss 2019-nCoV
Raksturojums

• Nav izturīgs vidē

• Zināmi 7 cilvēku koronavīrusi, ieskaitot SARS,  MERS

• Pilienu izplatīšanās ceļš

• Nozīmīgs tuvs kontakts (<2m), neievērojot piesardzību

• Kontakta ceļš nav izslēdzams 

• Aerogēnais (gaisa) ceļš nav raksturīgs

• Infekcijas reprodukcija (R0): 2-3 

• Salīdzinājumam masalas: 12-18

• Simptomātiski pacienti ir vairāk infekciozi

• Inkubācijas periods 2-14 dienas
2



30. janvārī PVO izsludināja globālu 
ārkārtas situāciju sabiedrības veselības 
jomā un rekomendē visām valstīm 
nodrošināt:
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• Aktīvu epidemioloģisko uzraudzību

• Gadījumu agrīnu atklāšanu, izolēšanu, 

izmeklēšanu un klīnisko vadību 

• Kontaktpersonu izsekošanu un novērošanu

• Pasākumus sekundāro gadījumu novēršanai

• Ziņošanu PVO par katra gadījuma 

epidemioloģiskās izmeklēšanas rezultātiem

PVO neiesaka nekādus ceļošanas vai tirdzniecības 
ierobežojumus



Iedzīvotāju informēšana un 
metodiskais atbalsts 
profesionāļiem
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Rekomendācijas ārstniecības  
personām (1)

• Aktualizētā jaunā koronavīrusa 2019-nCoV infekcijas

gadījuma definīcija slimības agrīnai noteikšanai un 

laboratoriskai pārbaudei

• Ieteikumi 2019-nCoV gadījuma noteikšanai un infekcijas

izplatības profilaksei ārstniecības iestādē

• Instrukcija ’’Par paraugu izmeklēšanas kārtību gadījumos 

ar aizdomām par jaunā koronavīrusa (2019-nCoV) 

infekciju’’ (RAKUS speciālistu adaptētās PVO vadlīnijas)
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Rekomendācijas ārstniecības  
personām (2)

• Smagas akūtas respiratoras infekcijas klīniskā vadība 

gadījumos, kad radušās aizdomas par koronavīrusa 2019-

nCoV infekciju (NMPD speciālistu tulkotas PVO vadlīnijas)

• Infekciju profilakses un kontroles pasākumi veselības 

aprūpes laikā, ja ir aizdomas par jaunu koronavīrusa

(nCoV) infekciju” (PVO vadlīnijas)

• Infekciju profilakses un kontroles pasākumi, veicot 

pacientu aprūpi ar 2019-nCoV infekciju veselības aprūpes 

iestādēs (ECDC 2020. gada 2. februārī publicētās 

vadlīnijas)
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Reaģēšanas pasākumi
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• Starpinstitūciju sanāksmes

• Katastrofu medicīnas plāna 2. 

pielikums: Rīcība bīstamo un citu 

infekcijas slimību gadījumā

• Pacienta stacionēšana (NMPD)

• Ziņošana SPKC 24/7 režīmā

• Pacienta izolēšana (RAKUS, BKUS)

• Paraugu laboratoriskā izmeklēšana 

RAKUS NRL

• Infekcijas kontroles pasākumu 

īstenošana atbilstoši ārstniecības 

iestādes plānam



Pretepidēmijas pasākumu 
organizēšana
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• Epidemioloģiskā izmeklēšana

• Kontaktpersonu noteikšana, 

informēšana

• Ģimenes ārstu brīdināšana 

medicīniskās novērošanas 

organizēšanai

• Ziņošana ECDC/EK/PVO



Informācija ceļotājiem 

• REKOMENDĀCIJAS personai, kura 

pēdējo 14 dienu laikā apmeklēja 

Ķīnu saistībā ar jaunā koronavīrusa

2019 - nCoV infekcijas 

uzliesmojumu

• REKOMENDĀCIJAS ja bērns pēdējo 

14 dienu laikā bija ceļojumā Ķīnā

• Standarta ieteikumi ceļotājiem
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Ieteikumi iedzīvotājiem, atbildes 
uz jautājumiem, sadarbība ar PSL 
un sociāliem tīkliem
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Paldies par uzmanību!
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