
Par koronavīrusu, COVID-19 
Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas PVO atzinumu koronavīruss ir pandēmija. Pandēmija ir slimība, 
kas izplatījusies visās pasaules daļās. Somijā risks inficēties ar koronavīrusu ir palielinājies. Ar koronavīrusu 
inficējas, ja cilvēks, kuram šis vīruss ir, šķauda vai klepo. 

Ieteikumi sabiedrībai 
• Nedodieties nevajadzīgos ceļojumos uz ārvalstīm, īpaši tām, kurās noteikti ierobežojumi.
• Ievērojiet piesardzību higiēnas ziņā, jo īpaši mazgājot rokas.
• Palieciet mājās, jo īpaši, ja jums ir drudzis, saaukstēšanās vai citi elpceļu infekciju simptomi

Novērst vīrusa izplatīšanos 
Ikvienam jāpalīdz apturēt vīrusa izplatīšanos. 
Teicama higiēna ir labākais veids, kā novērst koronavīrusa un visu citu vīrusu izplatīšanos. 

• Bieži un rūpīgi mazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni. Ja roku mazgāšana nav iespējama, lietojiet roku
dezinfekcijas līdzekli.

• Klepojot vai šķaudot aizsedziet muti. Izmantojiet, piemēram, kabatlakatu vai saliektu elkoni.
Neklepojiet vai nešķaudiet plaukstā. Turieties vismaz viena metra attālumā no personas, kura klepo
vai šķauda.

• Sasveicinoties nesarokojieties.

Ja esat bijis(-usi) ārpus Olandes 
Ja esat bijis(-usi) ārpus Olandes, esat vesels(-a) un bez simptomiem: 

• Ikviens var izbraukt no Olandes, tomēr joprojām ir spēkā ieteikums ievērot karantīnu pēc ceļošanas 
uz valstīm, uz kurām attiecas ierobežojumi. Karantīna nozīmē saskarsmes ierobežošanu ar citām 
personām, kā arī neuzturēšanos sabiedriskās vietās. Karantīnas ilgums ir 14 dienas.

• Plānojiet braucienus kopā ar savu darba devēju. 

Ģimenes locekļi apmeklējumā Olandē 
• Ģimenes locekļi – vīrs/sieva, bērni, vecāki, māsas, brāļi, partneris/partnere un vecvecāki – drīkst

braukt uz Olandi, lai satiktu savus šeit dzīvojošos ģimenes locekļus. Vairāk informācijas iespējams
saņemt, zvanot +358 18 25572 vai rakstot e-pastu: info.lsmv@raja.fi

Aktuālo informāciju un papildu saites jūs atradīsiet Olandes pašvaldības mājas lapā: www.regeringen.ax 

Olandes pašvaldības informācijas tālrunis,  
tālr. +358 1825572 un +358 1825 573 
Apkalpo vienkāršā zviedru, angļu, krievu un latviešu valodā 

- Informācijas līnija jautājumu uzdošanai par ceļojumiem un karantīnu
- Informācijas līnija darbojas darbadienās plkst. 10–15.

http://www.regeringen.ax/


Koronavīrusa simptomi 
Koronavīrusa simptomi bieži ir viegli. Dažiem cilvēkiem simptomi ir smagāki. 
Parasti viņiem ir arī kāda cita slimība, piemēram, astma vai sirds slimība.  

Simptomi, kādus var radīt koronavīruss: 
• drudzis
• sāpes muskuļos
• klepus
• apgrūtināta elpošana
• nogurums

Ja esat slims(-a) 
Vieglu simptomu gadījumā 
kad jūs parasti nevērstos pie ārsta: 

• Palieciet mājās, kamēr divas dienas jums šādu simptomu vairs nav, informējiet savu darba devēju.
• Pārrunājiet ar savu darba devēju, vai iespējams strādāt attālināti.
• Izvairieties vērsties pie ārsta un nezvaniet uz koronavīrusa informācijas tālruņa numuru.

Mērenu simptomu gadījumā 
kad parasti jūs dotos uz veselības centru, lai saņemtu medicīnisko izziņu: 

• Palieciet mājās, kamēr divas dienas jums šādu simptomu vairs nav.
• Vajadzības gadījumā – ja jūtaties slikti – zvaniet uz koronavīrusa informācijas tālruņa numuru 018-535 313.

smagu simptomu gadījumā 
kad jums, piemēram, ir spēcīgs drudzis un trūkst elpas: 

• Dienā: zvaniet uz koronavīrusa informācijas tālruņa numuru 018-535 313.
• Vakarā: zvaniet uz neatliekamās palīdzības numuru, tālr. 018-5355.
• Vai jums steidzami vajadzīga palīdzība? Zvaniet uz tālruņa numuru 112.

Aktuālo informāciju un papildu saites jūs atradīsiet ÅHS mājas lapā: https://www.ahs.ax/ 

Direktīvas tiek pastāvīgi atjauninātas. Šī informācija ir rakstīta 2020. gada 18. septembris. 

ÅHS /Olandes Veselības centrs/ koronavīrusa informācijas 
tālrunis +358 18535 313 

• darbadienās plkst. 8–16 un brīvdienās plkst. 9–15 cilvēkiem, kuri jūtas slikti un 
kuriem ir mēreni vai smagi simptomi.

• Ar ÅHS koronavīrusa informācijas tālruņa starpniecību jūs varat saņemt atbildes 
tikai uz jautājumiem par koronavīrusu, simptomiem un aprūpi.

• ja šis tālruņa numurs ir aizņemts, varat zvanīt uz slimnīcas informācijas tālruņa 
numuru 018-538 500.
Akūtu problēmu gadījumā zvaniet uz tālruņa numuru 112! 

https://www.ahs.ax/
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