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COVID-19 gadījumu skaits pasaulē (ECDC 
dati uz 01.03.2020.)
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Kopā 87 024 gadījumi 63 
valstīs, t. sk. 7 055 (8,1%) 
ārpus Ķīnas (pirms nedēļas 

2,9%, 33 valstis)

Kopā 2 979 nāves gadījumi 10 
valstīs, t. sk. 106 (3,5%) 
ārpus Ķīnas (pirms nedēļas 

1,2%)



COVID-19 gadījumu skaits ES/EEZ valstīs 
un Lielbritānijā (ECDC dati uz 01.03.2020.)
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Kopā  1 520 gadījumi 27 valstīs, t. sk. 31 nāves gadījums
Pirms nedēļas 276 gadījumi 8 valstīs, t. sk. 7 nāves gadījumi 



COVID-19 gadījumu skaits ES/EEZ valstīs 
un Lielbritānijā (ECDC dati uz 01.03.2020.)
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Vislielākais gadījumu 

skaits

Itālija – 1128 (miruši 29)*

Vācija – 111

Francija – 100 (miruši 2)

Spānija – 66

Lielbritānija – 23

Šveice – 18

Norvēģija – 15

Zviedrija – 13

Austrija - 10

*Uz 01.03.2020. plkst. 18.00 – 1 689 (35 miruši)/ hospitalizēti 782, 
t.sk. ≈140 saņem intensīvo terapiju



29. februārī Pasaules Veselības 
organizācija paaugstināja COVID-19 
izplatīšanās un ietekmes riska 
novērtējumu līdz ļoti augstam pasaules 
mērogā
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PVO ieteikumi valstīm, kur COVID-19 
gadījumi nav reģistrēti (1)

• Nodrošināt gatavību starpnozaru reaģēšanas 
mehānismu aktivizācijai

• Izvērtēt gatavības un reaģēšanas plānus un 
kapacitātes

• Uzlabot COVID-19 uzraudzību agrīnai COVID-19 
identificēšanai un reaģēšanai, t.sk. 

• Apsvērt iespēju pārbaudīt visus pacientus ar 
netipisku pneimoniju uz COVID-19 

• Integrēt izmeklējumus uz COVID-19 gripas 
uzraudzības sistēmā
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PVO ieteikumi valstīm, kur COVID-19 
gadījumi nav reģistrēti (2)

• Stiprināt infekcijas kontroles pasākumus veselības 

aprūpes iestādēs, īpaši neatliekamās palīdzības 

nodaļās un ambulatorajās iestādēs

• Pielāgot veselības veicināšanas aktivitātes COVID-

19 profilakses jautājumiem
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Reaģēšanas pasākumi uz Igaunijā 
konstatēto COVID-19 saslimšanas 
gadījumu Irānas pilsonim, kas ceļojis 
caur Latviju

• Sadarbībā ar Igaunijas kolēģiem informācijas precizēšana

• Pasažieru, kas lidoja vienā reisā ar Irānas pilsoni apzināšana 

(sadarbībā ar Valsts Robežsardzi, Civilās aviācijas aģentūru, 

Valsts policiju un Valsts drošības dienestu)

• Kontaktpersonu un ģimenes ārstu informēšana

• Ārvalstu epidemioloģiskās uzraudzības institūciju 

informēšana (LT, EE, SE, RO)
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Uz COVID-19 izmeklēto pacientu 
skaits līdz 01.02.2020. Latvijā 
(kopā: 114)
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Nepārtraukta (24/7) informācijas 
aktualizācija, konsultācijas un 
komunikācija sociālajos tīklos

1
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SPKC ik rītu atjaunotā informācija 
sociālajos tīklos par COVID-19 
laboratoriskajiem izmeklējumiem
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Atjaunotas rekomendācijas darba 
devējiem un izglītības iestādēm



1
3

Citi ieteikumi

• Informācija ģimenes ārstiem par DNL 
izsniegšanu

• Ieteikumi izglītības iestādēm rīcībai, ja izglītības 
iestādi ir apmeklējis bērns, kuram vēlāk 
apstiprināta COVID-19 infekcija

• Aptiekām, iekļaujot tajās arī informāciju par 
ķirurģiskajām maskām un dezinfekcijas 
līdzekļiem

• Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 
u.c.



Paldies par uzmanību!
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