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Veselības ministrija atgādina: ciemošanās ir
aizliegta, svētkus svini savās mājās ģimenē
Date : 09/04/2020

Tuvojas brīvdienas un cilvēki interesējas, vai var satikt radus un draugus, tāpēc
Veselības ministrija atgādina: vīrusam nav brīvdienu - šobrīd ir aizliegti jebkādi
privāti pasākumi, ja tajos piedalās tie, kuri nedzīvo kopā. Tas nozīmē, ka svinības
vai ciemošanās pie radiem, draugiem, vecvecākiem, pasēdēšana dārzā ar
kaimiņiem, svešu bērnu pieskatīšana vai jebkādi citi privāti satikšanās pasākumi,
tostarp tuvojošos Lieldienu svinēšana, kuros iesaistīti cilvēki, kas nedzīvo kopā, ir
aizliegti.
Nav pieļaujama arī situācija, ka, piemēram, cilvēks darba dienās dzīvo vienā vietā
(ar draugiem, kolēģiem vai tml.), bet nedēļas nogalē dodas apciemot ģimeni vai
draugus, kuri dzīvo citur. Šādās situācijās cilvēkam ir jāpieņem lēmums, kurā no
mājsaimniecībām viņš pavadīs laiku līdz brīdim, kad šie ierobežojumi tiks atcelti.
Izņēmums ir tad, ja nepilngadīga bērna vecāki dzīvo šķirti. Bērns drīkst tikties ar
otru vecāku. Vienlaikus pašiem vecākiem kopā ir jāizvērtē situācija, vai tas šobrīd ir
nepieciešams. Tā vietā var izmantot citas iespējas, piemēram, sazināties ar video
zvanu.
Būtiski ir atcerēties, ka šobrīd īpaši svarīgi no inficēšanās ar COVID-19 ir pasargāt
gados vecus cilvēkus un cilvēkus ar hroniskām saslimšanām, tāpēc jāatliek arī
vecvecāku apciemojums. Piemēram, vecāki nevar brīvdienās sūtīt bērnus uz
laukiem pie vecvecākiem, kā arī vecvecāki nevar braukt palīdzēt pieskatīt bērnus
darba dienās, ja vien visi nedzīvo kopā vienā mājsaimniecībā.
Tāpat ministrija atgādina, ka uz ielas kopā atrasties var tikai divi cilvēki, kuri
nedzīvo kopā, tāpēc, piemēram, divas māmiņas, kuras pastaigājas kopā ar bērniem,
vairs nevar pastaigā iet kopā vai viņām savā starpā jāievēro vismaz divu metru
distance.
Tā kā iedzīvotāji bieži jautā par pārvietošanās ierobežojumiem automašīnā,
ministrija skaidro – auto braukt kopā ar citiem, ar kuriem nedzīvo kopā, joprojām ir
atļauts un sodus par to nepiemēro, taču Veselības ministrijas speciālisti tā rīkoties
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neiesaka. Uzturēšanās vienā automašīnā bez iespējas ievērot distanci ir katra
personīgs lēmums un atbildība savas un līdzcilvēku veselības priekšā.
Veselības ministrija
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