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Covid-19

Valsts kanceleja

Gada nogales svētku sezonā ikviena Latvijas iedzīvotāja apzinīga rīcība un izvairīšanās no klātienes kontakta ar cilvēkiem ārpus
savas mājsaimniecības būs izšķiroša kopējā cīņā ar Covid-19. Ziemassvētku priekšvakars tuvojas, inficēto skaitam pārsniedzot
1000 cilvēku dienā, sarūkot iespējām saņemt ārstniecības pakalpojumus un zaudējot arvien vairāk cilvēku dzīvību cīņā ar Covid-19
slimību.
Ceturtdien, 17. decembrī, Ministru kabinets apstiprināja papildu ierobežojumus rīkojumā “Par ārkārtējo situāciju”, aicinot cilvēkus
svētkus svinēt tikai savas mājsaimniecības ietvaros, apzināti izvairoties no ciemošanās neatkarīgi no kopējā cilvēku vai
mājsaimniecību skaita. Līdz 11. janvārim spēkā paliek nosacījums, ka visi publiski un privāti pasākumi ir aizliegti un atcelti, izņemot
pasākumus vienas mājsaimniecības ietvaros.
Ministru kabinetā apstiprinātie precizējumi drošības pasākumos svētku sezonai neierobežo pārvietošanās brīvību. Sabiedriskais
transports turpinās kursēt un cilvēki tiek aicināti izmantot iespēju pavadīt laiku svaigā gaisā, dodoties dabā.
Svētku sezonā tirdzniecības vietās klātienē varēs iegādāties pārtiku, saimniecības preces, higiēnas preces, barību un preces
dzīvniekiem, preses izdevumus, sabiedriskā transporta biļetes, sejas maskas un citus individuālās aizsardzības līdzekļus, kā arī
ziedus un Ziemassvētku eglītes. Šie nosacījumi stāsies spēkā jau 19. decembrī un būs spēkā līdz 11. janvārim.
Darbu ierastā režīmā turpinās aptiekas, tai skaitā veterinārās, optikas preču veikali un degvielas uzpildes stacijas. Tirdzniecībai,
izmantojot attālinātus risinājumus, piemēram, iepērkoties internetā, nav noteikti papildu ierobežojumi.

Pārtikas, medikamentu un citu preču krājumi Latvijas tirdzniecības vietās un noliktavās ir pietiekami, tādēļ nav nepieciešamības
iegādāties krājumus ilgstošam laika posmam.
Jāņem vērā, ka no 21. decembra līdz 11. janvārim klātienē būs pieejami tikai paši nepieciešamākie pakalpojumi. Klātienē var sniegt
pakalpojumus, kuru sniegšanai nav tieša kontakta starp pakalpojuma sniedzēju un saņēmēji. Klātienes pakalpojuma sniegšanas
laikā kontakts nedrīkst pārsniegt 15 minūtes un visiem klātesošajiem jālieto sejas maska.
Klātienes pakalpojumi, bez kuriem var iztikt trīs nedēļas, ir aizliegti, to skaitā skaistumkopšanas, pīrsinga, tetovēšanas, fotosesijas,
izklaides un labsajūtas (SPA, pirtis, spēļu zāles u.tml.) pakalpojumi.
Uzņēmējiem un strādājošajiem, kuru darbību ietekmē Covid-19 pandēmija, ir iespēja pieteikties gan dīkstāves atbalstam, gan algu
subsīdijām nepilna laika darbiniekiem, gan pašnodarbinātajiem un patentmaksas maksātājiem.
Detalizēta informācija par drošības pasākumiem būs pieejama tīmekļvietnē www.covid19.gov.lv pēc Ministru kabineta rīkojuma Nr.
655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” grozījumu spēkā stāšanās.
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