NO 16. FEBRUĀRA KĀ PIRMAJIEM
ATVIEGLOJUMI BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM:
• bērni bez papildu prasībām (testa, vakcinācijas, pārslimošanas sertifikāta)
varēs piedalīties interešu izglītībā, apmeklēt pasākumus un izmantot
pakalpojumus arī bez pieaugušo klātbūtnes “zaļajā” režīmā;
• bērnudārzos atcelti karantīnas pasākumi (ja bērnudārza grupiņā ir Covid-19
inficēts bērns, tad viņš dodas izolācijā, savukārt pārējie bērni var turpināt
apmeklēt bērnudārzu, neievērojot karantīnu; ja kontakts ar inficētu cilvēku ir
mājsaimniecībā, bērnam jāievēro karantīna);
• tirdzniecībā nav noteikts darba laiks.

VISPĀRĒJIE DROŠĪBAS PASĀKUMI
NO 1. MARTA LĪDZ 1. APRĪLIM
ESOŠAIS

NO 1. MARTA

NO 1. APRĪĻA

slēgtās nozares

izklaides pasākumi iekštelpās,
azartspēles, naktsklubi,
atrakcijas

viss atvērts

viss atvērts

darba laiks

6-23

nav darba laika ierobežojuma
(tirdzniecībā nav jau no 16.februāra)

nosacījumu nav

organizēti
pasākumi

apmeklētāju reģistrācija,
tikai sēdpasākumi,
līdz 500 cilvēkiem

• maksimālais apmeklētāju skaits
līdz 3000 cilvēkiem

nosacījumu nav

• nav jāreģistrē apmeklētāji un
jāveido personalizētas sēdvietas
• iespēja organizēt stāvpasākumus

grupu dalībnieku skaits
amatieru aktivitātēs,
sportā, izglītībā

ierobežots skaits:
20-30 dalībnieki

nav noteikts grupas lielums,
(maksimālais apmeklētāju skaits
līdz 3000 cilvēkiem)

nosacījumu nav

kvadrātmetri, platības

• 15 m² uz cilvēku
pakalpojumiem,

• mazumtirdzniecībā vienam
apmeklētājam 15 m²

nosacījumu nav

• 15-25 m² tirdzniecībā

• citur platībām nosacījumu nav

• 10 cilvēki pie galda ēdināšanā

• nav noteikts cilvēku skaits
pie galdiem ēdināšanā

• noteiktas distances starp
galdiem ēdināšanā

tiek rekomendēta 2m distances ievērošana,
attālinātais darbs, telpu vēdināšana

rekomendācija

• līdz 50 cilvēkiem
iekštelpās vai ārā

nosacījumu nav

distances

• starp apmeklētājiem
izstādēs un pakalpojumos
• starp tirdzniecības vietām
privātie pasākumi

• līdz 10 cilvēkiem iekštelpās
• līdz 20 cilvēkiem ārā

nebūtiskā ieceļošana
(tūrisms)

tikai no EU/EEZ, AK,
ASV, pašizolācija

• līdz 250 cilvēkiem kāzās,
bērēs, kristībās

• no visām valstīm ar Covid-19
sertifikātu vai negatīvu testu
• nav jāaizpilda Covidpass.
• no 16.februāra nav jāievēro pašizolācija

maskas

medicīniskās maskas vai
FFP2 visur iekštelpās

• medicīniskās maskas vai FFP2
visur iekštelpās

no visām valstīm ar
Covid-19 sertifikātu
vai negatīvu testu bez
pašizolācijas prasības
un Covidpass
aizpildīšanas
rekomendācija

• skolas var lemt par masku lietošanas
atcelšanu stundu laikā 1.-3. klašu
skolēniem

sertifikāti pakalpojumu
saņemšanai un
pasākumos

publiski pasākumi
(koncerti, izrādes, kino, u.c.),
sports, amatieru aktivitātes,
ēdināšana, reliģiskie
pasākumi, pakalpojumi,
mazumtirdzniecība

iekšteplās:
• publiski pasākumi (sporta,
kultūras pasākumi u.c.)
• diskotēkas, naktsklubi, atrakcijas
• sports, amatieru aktivitātes
• ēdināšana
• individuālie pakalpojumi, kuros nelieto
maskas un ir tiešs kontakts
NAV ārtelpās
NAV baznīcās, reliģiskajos pasākumos
NAV publiskā sektora pakalpojumos
NAV tirdzniecībā
+ citur komersants var izvēlēties

no 15. februāra līdz 1. aprīlim pārcelta prasība pēc balstvakcinācijas sertifikāta pakalpojumu saņemšanai.

No 1.marta darbam klātienē vajadzīgs sertifikāts:
• pedagogiem un bērnu uzraudzībā nodarbinātiem;
• sociālajā aprūpē, veselības aprūpē nodarbinātiem;
• publiskajā sektorā nodarbinātajiem, kuri ikdienā apkalpo klientus, ieslodzījuma vietās;
• pakalpojumu sniegšanā (kuros klientam ir jāuzrāda sertifikāts), ja ir saskare ar klientu.
Darba devējam tiesības izvērtēt pienākumus, kuru veikšanas laikā ir paaugstināts risks inficēties
(ciešs kontakts ar pakalpojuma sanēmēju, saskare ar lielu skaitu cilvēku, kuru vakcinācijas statuss nav zināms,
darba pienākumu, kas ir būtiski uzņēmuma darbības nepārtrauktības nodrošināšanai). Šiem darbiniekiem darba
devējs ir tiesīgs noteikt pienākumu darbu veikt tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

nosacījumu nav

