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VM informācija: Iedzīvotāji ar simptomiem Covid-19 analīzes bez ārsta
nosūtījuma varēs nodot līdz 25. janvārim
E-pasta teksts
Veselības ministrija informē: Lai saglabātu iespēju iedzīvotājiem, kuriem ir
saslimšanas simptomi, savlaicīgi veikt Covid-19 analīzes, Veselības ministrija lēmusi
vēl līdz 25. janvārim pagarināt termiņu, līdz kuram uz testu var pieteikties bez ārsta
nosūtījuma, ja ir saslimšanas simptomi. Šajā laikā Veselības ministrija analizēs, vai
veidojas rindas uz paraugu nodošanu, lai lemtu par turpmāko rīcību.
Papildu informācija pielikumā pievienotajā preses relīzē un attēlā.
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Iedzīvotāji ar simptomiem Covid-19 analīzes bez ārsta nosūtījuma varēs nodot
līdz 25. janvārim
Lai saglabātu iespēju iedzīvotājiem, kuriem ir saslimšanas simptomi, savlaicīgi
veikt Covid-19 analīzes, Veselības ministrija lēmusi vēl līdz 25. janvārim pagarināt
termiņu, līdz kuram uz testu var pieteikties bez ārsta nosūtījuma, ja ir saslimšanas
simptomi. Šajā laikā Veselības ministrija analizēs, vai veidojas rindas uz paraugu
nodošanu, lai lemtu par turpmāko rīcību.
Ja cilvēkam ir parādījušies slimības simptomi (akūtas elpceļu infekcijas
pazīmes, paaugstināta temperatūra, ožas traucējumi, garšas izjūtas zudums u.c.), Covid19 testu var veikt arī bez ārsta nosūtījuma, iepriekš piesakoties. Savukārt cilvēki, kuri
atgriezušies Latvijā no Apvienotās karalistes vai Dienvidāfrikas republikas, testu var
veikt arī tad, ja nav saslimšanas simptomu. Šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā jaunā
SARS-CoV-2 celma straujo izplatību šajās valstīs.
Vienlaikus nosūtījumu uz Covid-19 analīzēm pacientam izsniedz arī ģimenes
vai ārstējošais ārsts. Situācijās, ja tests jāveic steidzami, ārsts to norāda nosūtījumā.
Veselības ministrija arī atgādina, ka testa veikšana pirms ārzemju brauciena ir maksas
pakalpojums.
Covid-19 analīžu nodošanai var pieteikties, zvanot:
 Tālrunis centralizētam pierakstam Covid-19 analīžu veikšanai - 8303
 Centrālās laboratorija – 8330






E. Gulbja laboratorija – 67801112
MFD Laboratorija – 66164606
NMS Laboratorija – 67144015
Valsts zinātniskais institūts "BIOR" – 28369560

Covid-19 analīžu nodošanai var pieteikties elektroniski:
 Rīgas
Austrumu
klīniskās
universitātes
slimnīcas
mājaslapā
– https://www.aslimnica.lv/pieraksts.php;
 E. Gulbja laboratorijas mājaslapā – https://www.egl.lv/autorizacija/?auth;
 Centrālā laboratorija – rakstot uz e-pastu analizes@laboratorija.lv norādot
vārdu, uzvārdu un savu tālruņa numuru un laboratorijas darbinieki sazināsies,
lai vienotos par analīžu nodošanas laiku un vietu;
 MFD Veselības grupas mājaslapā – http://www.mfd.lv/lv/covid-19.
Analīžu nodošanas vietas un informāciju par katru no tām iespējams atrast
interaktīvā kartē: "COVID-19 analīžu nodošanas vietas Latvijā".
Savukārt, Covid-19 analīžu rezultāti pieejami E-veselības portālā, kā arī analīžu
pakalpojumu sniedzēju mājaslapās. Lai rezultātus aplūkotu E-veselībā, jāatver interneta
pārlūkprogrammā adrese www.eveseliba.gov.lv, jāizvēlas "Pieslēgties" un
"Iedzīvotājs". Pēc autorizēšanās sistēmā analīžu rezultātu paziņojums būs skatāms
sadaļā "Mani rezultāti".
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