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Lai mazinātu riskus Covid-19 tālākai izplatībai Latvijas iedzīvotāju vidū, valdība palielinājusi piesardzības pasākumu apmēru.
Izmaiņas skars gan valstī ieceļojošos, gan pulcēšanos publiskās vietās, kā arī izglītības iestāžu darbu. Vienlaikus apstiprināti būtiski
atbalsta pasākumi vairākām nozarēm.
Ārkārtējās situācijas laikā mācību procesam izglītības iestādēs joprojām jānotiek attālināti. Lai to atbilstoši nodrošinātu, 203 160
euro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirti viedtālruņu un planšetu iegādei saistībā ar nepietiekamo materiāli tehnisko
nodrošinājumu skolēniem. Vienlaikus izglītības un zinātnes ministram tiek paredzētas pilnvaras pagarināt mācību gadu, ja
ārkārtējās situācijas laikā nav iespējams nodrošināt atbilstošu mācību procesu attālinātā režīmā ilgāk par nedēļu. Tāpat ministram ir
pilnvaras samazināt kvalifikācijas prakses apjomu programmās, kuras var apgūt jau pēc pamatizglītības ieguves.
Kultūras, izklaides, sporta un citu atpūtas vietu darba laiks joprojām nevar turpināties pēc plkst. 23.00, un tagad arī precizēts tā
sākums – ne agrāk par plkst. 8.00. Tūrisma un pasažieru pārvadātāju piedāvātie tūrisma braucieni uz ārvalstīm tiek atcelti. Tāpat
darba devējiem un darbiniekiem iespēju robežās jāatceļ darba braucieni un komandējumi uz ārvalstīm.
Noteikti arī stingrāki ierobežojumi atsevišķām iedzīvotāju grupām. Personām, kas aizpilda pieteikumu repatriācijas lidojumam,
pirms atgriešanās Latvijas Republikā rakstiski jāapliecina, ka, atgriežoties mājvietā, tās ievēros īpašus piesardzības pasākumus. Šie
pasākumi attiecas uz personām, kas atgriežas no ārvalstīm, un nosaka, ka 14 dienas ir jāuzturas dzīvesvietā. Ir aizliegts doties uz
darbu, publiskām vietām un vietām, kur uzturas liels skaits cilvēku. Šīs prasības neattiecas tikai uz pasažieru, kravas vai tehnisko
reisu darbiniekiem un apkalpēm, kas atgriežas no darba braucieniem vai komandējumiem un ir bez akūtām elpošanas ceļu

infekcijas pazīmēm, kā arī nav atzīti par Covid-19 kontaktpersonām.
Tomēr, tāpat kā pārējām personām, kas atgriežas no ārvalstīm, arī šiem darbiniekiem 14 dienas pēc atgriešanās rītos un vakaros
jāmēra ķermeņa temperatūra un, tai paaugstinoties vai parādoties klepum, elpas trūkumam, nekavējoties jāzvana pa tālruni 113
vai 8303. Tāpat nedrīkst uzņemt viesus vai doties privātās vizītēs un jebkādā veidā veidot tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem.
Iespēju robežās jāizvairās izmantot sabiedrisko transportu, pirmās nepieciešamības preces un pārtika jāiegādājas ar piegādi
mājoklī vai izmantojot tuvinieku palīdzību, kuri iepirkumus atstāj pie durvīm. Ja nav citu risinājumu, veikals jāapmeklē stundās, kad
veikalā mazāk cilvēku, lietojot sejas masku un ievērojot 2 metru distanci no citiem veikalā esošajiem.
Šie nosacījumi, tai skaitā pašizolācija, attiecas arī uz personām, kuras Slimību profilakses un kontroles centrs ir noteicis kā Covid19 infekcijas slimības kontaktpersonas. Šīm personām ir arī tiesības lūgt pašvaldības sociālā dienesta palīdzību, izvairoties no tieša
kontakta ar sociālo darbinieku, un vienlaikus jābūt pieejamiem saziņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības
personām.
Personām, kurām ir laboratoriski apstiprināta Covid-19 diagnoze un kuru veselības stāvoklis pieļauj ārstēšanos mājās, jāatrodas
stingrā izolācijā. Šajā laikā nedrīkst pamest dzīvesvietu un jābūt pieejamam saziņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām
ārstniecības personām, kā arī jāievēro to sniegtie norādījumi. Izolāciju drīkst pārtraukt tikai ar ārstējošā ārsta atļauju. Līdz tam
nedrīkst arī uzņemt viesus un veidot tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem. Ar Covid-19 saslimušie pirmās nepieciešamības preces
vai pārtiku iegādājas ar piegādi mājoklī vai izmantojot tuvinieku palīdzību. Ja nepieciešams, lūdz pašvaldības sociālā dienesta
palīdzību, bet izvairoties no tieša kontakta ar sociālo darbinieku.
Lai mazinātu ārkārtējās situācijas ietekmi tautsaimniecībā, ir noteikta virkne atbalsta pasākumu dažādās jomās. Tā, piemēram,
valsts uz laiku atbalstīs darba devējus darba nespējas lapu apmaksā, kā arī segs atlīdzības darbiniekiem dīkstāves periodā. Tāpat
arī uzņēmējiem nokavēto nodokļu maksājumu būs iespējams atlikt uz laiku līdz trīs gadiem, savukārt gadu pārskatu iesniegšanas
termiņš tiks paredzēts vismaz līdz 31. jūlijam. Apstiprināto PVN summu Valsts ieņēmumu dienests uzņēmumiem atmaksās jau 30
dienas pēc PVN deklarācijas iesniegšanas
Valsts attīstības finanšu institūcija ALTUM Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem sniegs kredītu garantijas un aizdevumus krīzes
risinājumiem. Tūrisma nozares uzņēmumiem aizdevuma procentu likmes tiks samazinātas par 50% (mazajiem un vidējiem
uzņēmumiem) vai par 15% (lielajiem uzņēmumiem tūrisma un ar to saistītajās nozarēs).
Tāpat ārkārtējās situācijas laikā noteikti atvieglojumi saistībā ar personu apliecinošiem dokumentiem. Ja Latvijas Republikā
izsniegtam personu apliecinošam dokumentam ir beidzies derīguma termiņš, tad šis dokuments joprojām ir izmantojams personas
identificēšanai ārkārtējās situācijas laikā. Ārzemnieki, kuru likumīgās uzturēšanās termiņš Latvijas Republikā ir beidzies pēc š. g.
13. marta, var turpināt uzturēšanos Latvijā ārkārtējās situācijas laikā, saglabājot tiesības uz nodarbinātību, ja tādas bijušas
noteiktas līdzšinējā uzturēšanās atļaujā.
Valdība arī nolēma piešķirt papildus 10 miljonus eiro veselības aprūpes sistēmai medicīnisko aizsarglīdzekļu iegādei.
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