
Latvijā izsludināts ārkārtas stāvoklis saistībā ar COVID-19 vīrusa izplatību,
tādēļ informējam par klātienes pakalpojumu ierobežojumiem.

Līdz turpmākiem paziņojumiem klientu apkalpošanas centri ir SLĒGTI,
tikšanās ar speciālistiem ir atceltas! 

COVID-19 VĪRUSS IZPLATĀS AR GAISA PILIENIEM – KLEPOJOT UN ŠĶAUDOT

Simptomi

Konsultācijas un saziņa iespējama:
telefoniski 8900;
e-pastā rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv, norādot tālruņa nr. saziņai ar Jums;
Facebook @rigasnamuparvaldnieks un          Twitter @rnparvaldnieks;
vortālā www.e-parvaldnieks.lv.

Dokumentu un citas informācijas apmaiņas kārtība līdz turpmākiem paziņojumiem
Ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņas un citi dokumenti iesniedzami tiem paredzētā pasta kastē pie klientu apkalpošanas centriem (norādot tālruņa nr. saziņai ar Jums), kā arī 
e-pastā rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv.
Jaunā dzīvokļa īpašnieka īpašumtiesību apliecinoši dokumenti tiek pieņemti e-pastā rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv. Rēķini tiks dalīti ar zemesgrāmatu tiesneša 
nostiprinājuma lēmuma datumu.
Ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudes dzīvokļu īpašumos un kopsapulces tiek pārceltas.
Iepazīšanās ar mājas lietu un parādnieku saraksta izsniegšana šobrīd nav pieejama.
Maksas pakalpojumu pieteikumi tiek apturēti.

Aicinām klientus risināt jautājumus attālināti, ievērojot valstī noteiktos piesardzības pasākumus, kā arī sekot līdzi aktuālajai informācijai. Būt saprotošiem, ja zvana gaidīšanas laiks vai 
atbildes uz e-pastiem/iesniegumiem ir jāgaida ilgāk. Tāpat iespējama pakalpojumu kavēšanās, kā arī atlikšana līdz ārkārtas situācijas stāvokļa beigām!.............................................................................................

SIMPTOMI PARĀDĀS APTUVENI 14 DIENU LAIKĀ NO INFICĒŠANĀS BRĪŽA

Kā pasargāt sevi no inficēšanās

Rīcība iespējamās COVID-19 saslimšanas gadījumā

Izvairies no kontakta
ar slimiem cilvēkiem

Klepo un šķaudi saliektā elkonī
vai izmantot vienreizlietojamās salvetes

Rūpīgi mazgā rokas ar ziepēm un ūdeni vismaz 20 sekundes 
– pēc klepošanas vai šķaudīšanas, kad rūpējies par 

saslimušu cilvēku, pirms, gatavošanas laikā un pēc tās, pirms 
ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma, kad rokas netīras, kad 

nonāc saskarsmē ar dzīvniekiem vai atkritumiem

Ievēro distanci un izvairies no tuva 
kontakta ar cilvēku, kurš slimo ar akūtu 

elpceļu infekciju

Izvairies pieskarties savām acīm,
degunam un mutei

Sazinies ar ģimenes ārstu pa telefonu Seko ārsta norādījumiemPaliec mājās

Maska palīdz mazināt vīrusa izplatīšanu,
ja lieto saslimušais, taču tā nepasargās veselu

cilvēku no iespējamas inficēšanās

Neapciemo cilvēkus,
ja esi saslimis vai atgriezies

 no COVID-19 skartajām teritorijām

Dezinficē virsmas
un rokturus

80% pacientu saslimšana ar COVID-19 norit viegli un cilvēki pilnībā atveseļojas.
Lielāks risks saslimšanai smagākā formā ir: • gados veciem cilvēkiem • ja ir novājināta imunitāte • ja ir hroniskas saslimšanas.

APGRŪTINĀTA
ELPOŠANA

KLEPUS,
RĪKLES IEKAISUMS

PAAUGSTINĀTA
TEMPERATŪRA

20 sek.

2m

Ja tomēr esi sastapies ar COVID-19 infekcijas avotu vai atgriezies no koronavīrusa skartajām valstīm, saslimšanas simptomi var parādīties 14 dienu laikā.
Šādā gadījumā:

Personām, kuras ir atgriezušās no COVID-19 skartajām valstīm 
un ir saslimšanas simptomi – analīžu veikšana ir valsts 

apmaksāta. Šajos gadījumos ir jāzvana uz tālruņa numuru 
67801112, kur speciālisti izvērtēs veselības stāvokli un 

noteiks laiku, kad būs iespējams doties uz analīžu veikšanu. 
Bez iepriekšēja pieraksta uz analīžu nodošanu doties nedrīkst! 


