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Konteksts:

① Sabiedrība ir nogurusi. Jau gads…
② Vēl jārēķinās ar «Garo COVID». 
③ Ilgstoši ierobežojumi var maksāt par dārgu,
④ Smagi ierobežojumi / atcelšana

Jāmaina paradigma cīņai ar Covid-19:

① Jāizolē inficētos ne veselo sabiedrību
② Jāizmanto pielāgošanās stratēģija
③ Jārisina acīmredzamais

Galvenais 
vēstījums



①
Izolācija

Mērķis: Izolēt inficētos ne veselo 
sabiedrību. 

Kā? Izolācija karantīnas hoteļos (ērta, 
motivējoša sistēma). Pašizolācija 
izņēmums ar augstāku atbildību 

Praktiskie soļi:
① Karantīnas hoteļi
② Atbalsta serviss
③ Statusa piešķiršana un validācija 24h
④ DNL segšana
⑤ Atbildība, pārkāpjot pašizolāciju



Mērķis:
Izmantot efektīvākos ierobežojumus

Kā?
Jāizmanto PIELĀGOŠANĀS stratēģija t.i. no 
«katram gadījumam labāk ierobežot»,   uz 
«ko un kā varam droši vai drošāk»

Praktiskie soļi (rīkoties ķirurģiskāk):
① Pa soļiem. Nozares drošības koncepts 
→ pilotprojekts → 14 d. novērtēšana→
② Pa porcijām. Ierobežojumu politiku 
vienlaikus maina nepilnā spektrā
③ Izvērtējot. SVID analīze 

②
Pielāgošanās



SABIEDRĪBA
Lai cilvēki pieņem, 

atbalsta un iesaistās

EKONOMIKA
Lai ekonomika labi 
«uzņem sitienu»

VESELĪBA
Lai nenonākam pie 

kara medicīnas

Šo krīzi var efektīvi 
pārvarēt, skatoties 
kompleksi un kopā



③
Testēšana

Mērķis:
Rīkoties apsteidzoši. Vismaz 25k testi 
24h. ~ 85% inficētie ir asimptomātiski, 
tāpēc cilvēki neapzinoties var inficēt

Praktiskie soļi
① Izmantot visu testēšanas jaudu.
② Proaktīvi testēt, lai noskaidrotu, kā 
C19 izplatās sabiedrībā
③ Veicināt ātro testu un specializēto 
testu bērniem izmantošanu





④
Transports

Mērķis:
Mazināt inficēšanās risku sabiedriskajā 
transportā

Praktiskie soļi:
① Pārskatīt atlaižu politiku¹
② Nodrošināt lielāku reisu skaitu²
③ Samazināt atļauto piepildījumu
④ Pilnveidot atbildību un kontroli³
⑤ Identificēt garākajos braucienos
⑥ Gaisa kvalitāte

¹ Pilsētu satiksmē C19 laikā atceļot atlaides, vai piešķirot tās tikai mazāk blīvās stundās
² Ja nepieciešams šajā nolūkā piedotēt pašvaldības
³ Šobrīd blīvums faktiski ir tikai rekomendācija bez atbildīgā un kontroles sistēmas



⑤
Gaiss

Mērķis: Uzlabot gaisa telpas higiēnu un 
drošību visās sabiedriskās iestādēs un 
mācību iestādēs

Praktiskie soļi:
① CO2 monitorings cik iespējams
② Jāizstrādā rekomendācijas 
ventilācijas nodrošināšanai, ventilācijas 
sistēmu tīrīšanai un jonizējošo gaisa 
filtru izmantošanai
③ Cik iespējams jāveicina norises ārpus 
telpām



⑥
Ievešana

Mērķis: Mazināt vīrusa ievešanu Latvijā 
no citām valstīm 

Praktiskie soļi
① Latvijas valstspiederīgajiem jāaizliedz 
un jākontrolē nebūtiskā ceļošana ārpus 
Latvijas
② Labākai politikas izstrādei jāskrīnē
ceļotāju datu bāze pret inficētajiem



⑦
Maskas

Mērķis: Sakārtot individuālo aizsardzības 
līdzekļu izmantošanu.

Praktiskie soļi:
① Jānosaka individuālās aizsardzības 
līdzekļu (masku un respiratoru) standarti 
② Jānodrošina, ka tirgotājs apliecina to 
atbilstību noteiktajam izmantošanas 
veidam
③ PTAC izlases kārtībā kontrolē šo 
prasību izpildi



⑧
Vakcinācija

Mērķis: Prioritāte nr.1

Praktiskie soļi:
① Pastāvīga MK kontrole sagatavošanās 
gaitai
② Vakcīnu dažādība
③ Savlaicīga vakcinācija no inficēšanās 
viedokļa riskantajās profesijās un 
uzņēmumos



⑨
Skaidrošana

Mērķis: Panākt, ka sabiedrība saprot, 
atbalsta un iesaistās

Praktiskā puse:

① Kārtības loģika, pamatojums, scenāriji
② Par veselības mācības pamati 
imūnsistēmas uzlabošanai
③ Aplikāciju “Apturi Covid”
④ Vakcinācija utt.
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