UZMANĪBU!

INFORMĀCIJA PAR COVID-19 IEROBEŽOŠANU!

!

Kopš 2020.gada 11.marta visā pasaulē ir izsludināta COVID-19 pandēmija, jo ar
katru dienu pieaug inficēto un mirušo skaits. Ir ieviesti stingri piesardzības un
drošības pasākumi, lai ierobežotu vīrusa izplatību.

Ikviena iedzīvotāja atbildība ir rūpēties par savu, līdzcilvēku un sabiedrības kopējo veselību!

Koronavīrusa izraisītās slimības “COVID-19”

IZPLATĪBA
Tiek pārnests no cilvēka
uz cilvēku, pilienu, tieša
un netieša kontakta ceļā.

Kontaktējoties

Pieskaroties

Pieskaroties

ar inficētu personu, kura

inficētās personas
ķermenim vai
sasveicinoties

virsmām vai
priekšmetiem,

runā, klepo
vai šķauda.

SIMPTOMI

Paaugstināta ķermeņa temperatūra
sauss klepus, rīkles iekaisums,
apgrūtināta elpošana.

Slimības ilgums
parasti ir
no 2 līdz 6 nedēļām

PROFILAKSE
Lai nepieļautu
vīrusa izplatīšanos.

vīrusa dzīvotspēja
uz virsmām
nav precīzi zināma.

Galvenie simptomi:

Var parādīties
14 dienu laikā
pēc inficēšanās.

14

kam iepriekš ir pieskārusies

(Ja pēc tam, nenomazgājot
rokas, pieskaras sejas zonai,
mutei, acīm vai degunam,
infekcijai iekļūstot elpceļos).

!

Var izraisīt vieglu elpceļu infekciju vai smagu saslimšanu
ar nopietnām komplikācijām (smagu akūtu respiratoro
sindromu jeb pneimoniju, nieru mazspēju) un pat nāvi.

Riska grupas-

cilvēki ar hroniskām saslimšanām, gados veci cilvēki,
cilvēki ar novājinātu imunitāti un grūtnieces.

2m

14
Ja noteikta 14 dienu
Izvairies
Bieži un rūpīgi mazgāt
Klepojot
karantīna, rīkojies atbildīgi no saskarsmes rokas ar ūdeni un ziepēm un šķaudot
un ievēro to! Neapdraudi ar personām, vai izmanto pieejamos nosedz muti
savus ģimenes locekļus, kurām novērojami dezinfekcijas līdzekļus, un degunu!
draugus un kolēģus, īpaši vīrusa simptomi! īpaši pēc sabiedrisku
riska grupas cilvēkus!
vietu apmeklēšanas!

KUR VĒRSTIES PĒC PALĪDZĪBAS

Regulāri tīri
Plāno iepirkšanos
un vēdini telpas! ilgākam laika periodam,
apmeklējot publiskās
vietas, ievēro vismaz
2 m attālumu!

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests COVID-19 analīžu veikšana - 8303

• Zvanot savam ārstējošam ārstam/ģimenes ārstam vai uz Ģimenes ārstu
konsultatīvo tālruni darba dienās no plkst. 17.00 līdz 8.00, brīvdienās visu diennakti -

113

66016001

• Slimību profilakses un kontroles centra informatīvais tālrunis par jaunā koronavīrusa
izraisīto slimību COVID-19 (darba dienās no plkst. 08.30 līdz 21.00 un brīvdienās līdz plkst. 17.00). 67387661
• Smiltenes novada Sociālā dienesta informatīvais tālrunis par pašizolēšanās, pārtikas un
26362282
medikamentu piegādes iespējām, atbalstu gados veciem cilvēkiem (no plkst. 8.00 līdz 20.00).

110

28659933

• Par ārkārtējās situācijas obligāto nosacījumu neievērošanu var ziņot - Valsts policijai
vai Pašvaldības policijai
• Par ārkārtējās situācijas obligāto nosacījumu neievērošanu var tik piemērots administratīvais sods līdz 350 EUR vai iestāties kriminālatbildība!

Esi atbildīgs, jo tikai tā mēs varam apturēt šī vīrusa izplatību!

