Cēsu klīnikas aktuālā informācija saistībā ar
COVID-19 ierobežošanas pasākumiem

Drošības pasākumi pacientu sociālās distancēšanās nodrošināšanai
Lai veicinātu nepieciešamo sociālo distancēšanos, Cēsu klīnika ir veikusi virkni
ierobežojumu: pie reģistratūras un garderobes uz grīdas ir uzlīmētas norobežojošās

norādes ar vēlamo distanci (2m), kuras, pēc mūsu novērojumiem, pacienti arī apzinīgi
ievēro.
Tāpat, lai palielinātu distanci starp cilvēkiem, kas gaida pakalpojumu, ir izretināti
pacientu uzgaidāmie krēsli gan reģistratūrā, uzņemšanas nodaļā, gan pie ambulatoro
konsultāciju un diagnostisko izmeklējumu kabinetiem.
Visā klīnikā reizi četrās stundās stundās tiek dezinﬁcētas visas virsmas, kas ir cilvēku
biežākie saskares punkti: visu durvju rokturi un margas, elektrības slēdži, WC, lifta
pogas, pos termināli, ūdens un kaﬁjas automāti.
Lai mazinātu iespēju ar roku starpniecību pārnest infekciju, ir noņemti visi līdzi
ņemamie informatīvie materiāli.
Atgādinām, ka pacientiem ir pieejami individuālie aizsardzības līdzekļi – roku
dezinfekcijas līdzekļi un sejas maskas. Šodien jau redzam pacientus, kas ierodas,
izmantojot savus sejas respiratorus.
Informācija par klīnikas darba organizācijas izmaiņām
Saskaņā ar 17.03. pieņemtajām izmaiņām valsts hospitalizācijas plānā, lai nodrošinātu
lielo slimnīcu gatavību uzņemt COVID-19 pacientus, pārējo stacionāro pacientu plūsma
tiks novirzīta uz citām slimnīcām, tajā skaitā Cēsu klīniku. Jau pašlaik stacionāro
pacientu plūsma sāk palielināties.
Atgādinām, ka Cēsu klīnika turpina sniegt gan neatliekamo palīdzību un plānveida
operācijas, gan ambulatorās konsultācijas, tai skaitā diagnostiskos izmeklējumus, bet ir
ierobežojumi. Pacientam, ierodoties klīnikā, jāaizpilda anketu, apliecinot, ka pēdējo 14
dienu laikā nav bijis ārzemēs, kontaktā ar COVID-19 slimnieku vai personu, kam ir
noteikta karantīna.
No 16.marta Cēsu klīnikā ir aizliegta stacionāro pacientu apmeklēšana nodaļās.
Tuvinieki būtiski nepieciešamos sūtījumus var nodot klīnikas personālam (garderobē,
norādot pacienta uzvārdu un palātu).
Klīnika ir atvērta darba dienās plkst. 8.00 – 18.00, bet sestdienās, svētdienās un svētku
dienās slēgta, bet neatliekamā palīdzība, kā parasti, tiek sniegta 24/7.
Papildu informācija:
Dace Valnere, SIA “Cēsu klīnika” sabiedrisko attiecību speciāliste
mob. 26514650, e-pasts: dace.valnere@gmail.com

Lai operatīvi saņemtu informāciju no Cēsu novada pašvaldības, kā arī
varētu sniegt ziņojumus pašvaldībai, aicinām lejupielādēt viedtālruņu
lietotni “Cēsis 8911”. Informācija ŠEIT.
Par ierobežojumiem, kas spēkā Cēsu novada pašvaldībā un tās

iestādēs lasiet ŠEIT.
Par ierobežojumiem Cēsu tirgus darbībā lasiet ŠEIT.
Par pašvaldības palīdzību pašizolācijai lasiet ŠEIT.
Par pašvaldības palīdzību pārtikas u.c. preču sagādē un uzsaukumu
brīvprātīgajiem lasiet ŠEIT.

