
Elpceļu slimību profilaksei iesakām veikt 
elpošanas vingrojumus: 
www.youtube.com        LFA elpošanas 
vingrojumi
(https://www.youtube.com/watch?v=PjeOzYC
UaH8&feature=emb_logo)

Ja pasliktinās Jūsu veselības stāvoklis, 
sazinieties ar ģimenes ārstu! Ja situācija kļūst 
dzīvībai kritiska, jāzvana 113!

Vēlam drīzu atveseļošanos! 

KĀ RĪKOTIES MĀJĀS?

 

RŪPĒSIMIES VIENS PAR OTRU DROŠI!
PALDIES PAR JŪSU ATBALSTU!   

Informācija mājiniekiem, aprūpējot Covid-19 pacientu
Lūdzu, ievērojiet visus materiālā minētos nosacījumus! 
Ja ir nepieciešams doties istabā pie Covid-19 pacienta:
   - vienmēr nēsājiet sejas masku un sejas aizsargu vai brilles,
   - ieejot istabā vienmēr palūdziet pacientam uzlikt sejas masku,
   - ja nepieciešams veikt pacienta kopšanu, mazgāšanu, pēc tās ejiet dušā un 
uzvelciet tīru apģērbu.

Vairāk informācijas: 
SPKC        Rīcībai Covid-19 slimnieka ģimenes locekļiem
https://www.spkc.gov.lv/lv/ricibai-covid-19-slimnieka-gimenes-locekliem

E

DEZINFICĒJIET
ROKAS!

UZLIECI T
MASKU!

Ja pēdējo 10 dienu laikā esat atgriezies no ceļojuma - ievērojiet 
pašizolāciju. 
Palieciet mājās, vēlams atsevišķā istabā no mājiniekiem.
Vairāk informācijas: www.spkc.gov.lv 

Sekojiet SPKC aktuālajai Covid-19 informācijai: https://www.spkc.gov.lv/lv/aktualitates-par-covid-19 

Ja Jums ir apstiprināts Covid-19, sazinieties ar ģimenes ārstu! Palieciet mājās, ļoti 
rekomendējams atrasties atsevišķā istabā no mājiniekiem. Pēc iespējas neuzturieties 
koplietošanas telpās. Vēdiniet telpas, dezinficējiet bieži lietojamas virsmas, piem., durvju 
rokturus. Ja tiešām nepieciešams komunicēt ar mājiniekiem, minimizējiet laiku <15 minūtēm, 
lietojiet sejas masku un ievērojiet 2m distanci. 

Ja pēdējo 10 dienu laikā esat bijis kontaktā ar Covid-19
slimnieku - ievērojiet karantīnu. 
Palieciet mājās, ļoti rekomendējams – atsevišķā istabā no mājiniekiem. 
Sazinieties ar ģimenes ārstu, lai atvērtu DNL. Pēc iespējas neuzturieties 
koplietošanas telpās. Vēdiniet telpas, dezinficējiet bieži lietojamas 
virsmas, piem., durvju rokturus. Ja nepieciešams komunicēt ar 
mājiniekiem, lietojiet sejas masku un ievērojiet 2m distanci, jo Covid-19 
pacients var inficēt citus jau 2 dienas pirms simptomu parādīšanās un 
arī, ja simptomi tā arī neparādās. 
Vairāk informācijas: www.spkc.gov.lv

Mēriet t, vērojiet 
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sūdzības (sāpes 

kaklā, elpas trūkums, 
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ARĪ PĒC IZRAKSTĪŠANĀS NO SLIMNĪCAS
SARGĀJIET SAVU VESELĪBU: 

SARGĀSIM VIENS OTRU!
PALDIES PAR JŪSU ATBALSTU!

- Vienmēr, kad tas iespējams, ievērojiet 2m distanci!
- Ja nav iespējams ievērot distanci, vai esat sabiedriskā vietā, vienmēr 
lietojiet sejas masku, ja nepieciešams, arī sejas aizsargu! 

Regulāri mazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni 40 - 60 sekundes vai dezinficējiet tās ar spirtu 
saturošu roku dezinfekcijas līdzekli 20-30 sekundes.

Regulāri vēdiniet telpas! 

Lejupielādējiet lietotni Apturi Covid, tā Jūs palīdzēsiet epidemiologiem Jūs ātrāk informēt 
par kontaktu ar Covid-19 pozitīvu personu un pasargāsiet savus tuviniekus!
 

Vienmēr pārbaudiet lokālās epidemioloģiskās drošības rekomendācijas! www.spkc.gov.lv
Bezmaksas tālrunis jautājumiem par Covid-19: 8345
SPKC tālrunis jautājumiem par Covid-19, pašizolāciju utt.: 67387661

SASLIMŠANAS RISKS

Ja klepojiet, lieciet mutei priekšā elkoni vai salveti, nelieciet mutei priekšā plaukstu!


