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Aicinām sekot līdzi oficiālajai informācijai par Covid-19 pandēmijas dēļ valstī noteiktajiem drošības pasākumiem un atsevišķiem
ierobežojumiem:
Informatīvais diennakts tālrunis ar Covid-19 saistīto jautājumu noskaidrošanai - 8345
Vienotā tīmekļvietne - https://covid19.gov.lv/
Biežāk uzdotie jautājumi - https://covid19.gov.lv/biezak-uzdotie-jautajumicovid19.gov.lv
Valstu saslimstības rādītāji ar Covid-19 pieejami SPKC tīmekļvietnē - https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-

covid-19-0
Būtiskākā informācija par drošības pasākumiem, kas ieviesti Latvijā, lai samazinātu Covid-19 izplatību -

https://covid19.gov.lv/atbalsts-sabiedribai/ka-drosi-rikoties/covid-19-izplatibas-ierobezosanas-pasakumi

Valsts policijas koledžas 2022.gada 22.marta pavēli Nr.203 “Par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai” 

Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumi no 2022.gada 1.aprīļa
Vispārējie drošības pasākumi.
Ikviens ievēro konkrētajā vietā noteiktās drošības prasības.
Ar Covid-19 inficētie ievēro izolācijas nosacījumus.
Rekomendēts vēdināt telpas, nodrošināt dezinfekcijas līdzekļu pieejamību.
Izglītība (koledžās un augstskolās).
Studiju procesu var īstenot attālināti, ja izglītības iestādē izplatās infekcija.
Izglītības iestādēs nav jānēsā maskas. Masku lietošanu var noteikt izglītības iestādes vadītājs, saskaņojot ar dibinātāju.
Testēšanu jāveic tikai atsevišķos gadījumos – piemēram, ja parādās Covid-19 saslimšanas simptomi vai ir bijis kontakts
ar Covid-19 inficētu personu mājsaimniecībā.
Izglītības (studiju) procesā nodarbinātajiem jābūt ar primārās vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
Izglītības procesā nodarbinātie, kuriem ir sertifikāts, kas apliecina pabeigtu primāro vakcināciju, var turpināt veikt
darba pienākumus, un balstvakcinācija nav noteikta kā obligāta. Tie, kuriem uz 2022.gada 31.martu bijis spēkā esošs
pārslimošanas sertifikāts, ir tiesīgi veikt darba pienākumus līdz 2022.gada 30.jūnijam arī pēc pārslimošanas sertifikāta
derīguma termiņa beigām.
Mājas karantīna izglītojamiem un izglītības iestādēs nodarbinātajiem netiek noteikta.
Sportā nav noteikti pulcēšanās ierobežojumi (personu skaits). Pasākuma organizators var izvēlēties pasākumu



organizēt arī epidemioloģiski drošā vidē, tad tiek nodrošināts, ka epidemioloģiski drošā vide ir fiziski norobežota un
apmeklētāju plūsma šajā vidē nepārklājas ar pārējo apmeklētāju plūsmu visā pakalpojuma vai pasākuma norises laikā.
Darba pienākumu veikšana.
No 1.aprīļa darba pienākumus klātienē varēs veikt arī primāri pret Covid-19 nevakcinētas personas, bez vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikāta. Vienlaikus darba devējam būs saglabātas izvēles tiesības, izvērtējot riskus, organizēt
uzņēmumā vai iestādē darbu pienākumu veikšanu tikai personām ar derīgu vakcinācijas pret Covid-19 vai
pārslimošanas sertifikātu.
Darbiniekiem, kuriem ir tiešs kontakts ar klientiem, vajadzēs būt vakcinētiem pret Covid-19 ārstniecības iestādēs,
kuriem ir tiešs kontakts ar pacientiem un ieslodzījuma vietās. Izglītības iestādēs darbiniekiem, kuriem ir tiešs kontakts
ar izglītojamajiem, vajadzēs vakcinācijas pret Covid-19 vai pārslimošanas sertifikātu līdz šā mācību gada beigām.
Rekomendēts darbs attālināti.
Darba devējiem ir tiesības, izvērtējot riskus, organizēt darba pienākumu veikšanu klātienē tikai ar vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikātu, kā arī noteikt citas drošības prasības, piemēram, masku vai respiratoru lietošanu, distances
ievērošanu, pulcēšanās ierobežojumus, testēšanu u.tml.

Medicīnisko masku un FFP2 respiratoru lietošana.
Medicīniskās maskas vai FFP2 respiratori bez vārsta arī pēc 1.aprīļa jāturpina lietot ārstniecības un sociālās aprūpes
iestādēs – gan iestāžu apmeklētājiem, gan darbiniekiem.
Medicīnisko sejas masku vai FFP2 respiratoru bez vārsta lietošana sabiedriskajā transportā joprojām būs obligāta.
Vienlaikus minētā prasība atcelta pasažieru komercpārvadājumos ar taksometru un vieglo automobili. Obligāta prasība
FFP2 respiratoru vai medicīnisko sejas masku lietošanai sabiedriskajā transportā tiek saglabāta, ņemot vērā, ka tur
vienlaicīgi atrodas liels skaits cilvēku un nav iespējams ievērot distanci. Tāpat, sejas maskas lieto sabiedriskā transporta
darbinieki, kas nonāk saskarē ar pasažieriem, tostarp kontrolieri, konduktori, transportlīdzekļa vadītāji.
Sejas maskas sabiedriskajā transportā var nelietot bērni līdz 7 gadu vecumam, kā arī personas ar acīmredzamiem
kustību vai psihiskās veselības traucējumiem. Savukārt, auduma (nemedicīniskas) maskas sabiedriskajā transportā var
izmantot bērni līdz 18 gadu vecumam.
Citviet maskas vai respiratorus varēs nelietot; vienlaikus pakalpojuma sniedzējam vai darba devējam, izvērtējot riskus,
saglabājas iespēja un ir tiesības noteikt nepieciešamību - paredzēt medicīnisko masku vai FFP2 respiratoru lietošanas
nepieciešamību.
Bērniem līdz 7 gadu vecumam un personām ar acīmredzamiem kustību un psihiskās veselības traucējumiem iepriekš
nosauktajās vietās nav jālieto maskas vai respiratori. Bērni līdz 18 gadu vecumam sabiedriskajā transportā var
izmantot auduma sejas maskas.

Karantīnas prasības.
Mājas karantīna izglītojamiem un izglītības iestādēs nodarbinātajiem netiek noteikta. No 1.aprīļa tikai ārstniecības un
sociālās aprūpes iestādēs nodarbinātajiem tiks saglabāta vajadzība Covid-19 slimnieku kontaktpersonām ievērot mājas
karantīnu vai veikt Covid-19 testus pirms darba pienākumu uzsākšanas. Pārējiem šis drošības pasākums nebūs, bet
darbā nedēļu būs jālieto FFP2 respiratori bez vārsta.

Ceļošana un Covid-19 sertifikāti.

Ieceļojot Latvijā no Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm un Lielbritānijas, nebūs jāuzrāda Covid-19
sertifikāti vai Covid-19 testi. Vajadzība uzrādīt sertifikātu vai negatīvu Covid-19 testu pirms ieceļošanas tiks saglabāta,
ieceļojot no trešajām valstīm.

Valsts apmaksātu Covid-19 testu veikšana.
No 1.aprīļa Covid-19 atklāšanai plašāk tiks izmantoti valsts apmaksāti profesionālie antigēnu testi. Personai tiks
izsniegts testa sertifikāts un pozitīva profesionālā antigēna testa rezultāta gadījumā arī Covid-19 pārslimošanas
sertifikāts.
Valsts apmaksātie PĶR testi tiks veikti tikai pēc ārsta norīkojuma gadījumos, kad ir paaugstināts risks vai testa
rezultāts ietekmē ārstēšanas gaitu (senioriem, pirms operācijām vai hospitalizācijas, veselības un sociālās aprūpes
darbiniekiem). Saglabājas iespēja iedzīvotājiem veikt pašu apmaksātus PĶR testus.
Skrīninga testu veikšana, lai laikus novērstu lielus saslimstības uzliesmojumus, saglabāsies ārstniecības iestādēs,
sociālās aprūpes iestādēs, ieslodzījumu vietās un speciālajās izglītības iestādēs.

Sports.
Sporta pakalpojumu sniedzējiem un pasākumu organizētājiem (sadarbībā ar sporta federācijām), izvērtējot
riskus, ir tiesības noteikt epidemioloģiskās drošības prasības. Sportā nav noteikti pulcēšanās ierobežojumi
(personu skaits). Pasākuma organizators var izvēlēties pasākumu organizēt arī epidemioloģiski drošā vidē, tad
tiek nodrošināts, ka epidemioloģiski drošā vide ir fiziski norobežota un apmeklētāju plūsma šajā vidē nepārklājas
ar pārējo apmeklētāju plūsmu visā pakalpojuma vai pasākuma norises laikā.

https://www.policijas.koledza.gov.lv/lv/covid-19-aktualitates

