
AKTUĀLIE
DROŠĪBAS PASĀKUMI

•  Maskas, distance
•  25m2 cilvēkam
•  Tirdzniecības vietu apmeklē pa 
    vienam, izņemot ar bērnu līdz 12 g.v. 
    vai ar asistentu
•  Ieeja ar iepirkšanās grozu, ratiem 
     vai somu
•  Apmeklētāju uzskaites sistēma

•  Netiek ierobežota distances 
    tirdzniecība, e-komercija
•  Pieejami pirmās nepieciešamības 
    pakalpojumi, ievērojot drošības 
     noteikumus
•  Klātienē strādā:
  - aptiekas (arī veterinārās) 
  - optikas veikali 
  - DUS 
  - grāmatnīcas 
  - veikali, kuros tirgo pārtiku 
     (vismaz 70% no preču klāsta) 
  - veikali, kuros tirgo higiēnas preces 
     (vismaz 70% no preču klāsta)

•  Ēdienu izsniedz tikai līdzņemšanai
•  Bērnudārzos, drošo pašvaldību skolās un darba vietās klātienē, ievērojot 
    drošības noteikumus

•  No 1. 03. var sniegt tikai friziera, manikīra, 
     pedikīra un podologa pakalpojumus, 
     ievērojot drošības principus:
  - pakalpojuma sniedzējs par savu darbību 
    ziņo Veselības inspekcijai
  - klientam 25 m2

  - klientam pareizi uzvilkta maska, 
    nosedzot degunu un muti
  - aizpildīta paškontroles lapa
  - vienam klientam dienā viens pakalpojums
  - pakalpojuma sniedzējs valkā 
     vienreizlietojamos cimdus un FFP-2 
     vai FFP-3 respiratoru bez vārsta

© Valsts kanceleja, 2021

Tirdzniecība

Veikali, 
tirdzniecības 
centri, 
tirgus

Ēdināšana

Skaistumkopšana

 - tirdzniecības vietas, kurās tirgo:
     - pārtikas preces
     - higiēnas preces
     - pirmās nepieciešamības 
        saimniecības preces
     - mobilo telefonu priekšapmaksas kartes
     - tabaku, piederumus smēķēšanai
     - dzīvnieku barību un preces
     - preses izdevumus
     - sabiedriskā transporta biļetes
     - mutes un deguna aizsegus un 
        individuālos aizsardzības līdzekļus
     - pašu ražoto lauksaimniecības produkciju
     - sēklas, stādus, dēstus, sīpolus un 
       dārzniecības preces
     - vadus, pagarinātājus, lādētājus 
        elektroprecēm
    - līdzekļus dezinsekcijai un deratizācijai

• Pie ieejas informācija par maksimālo 
    apmeklētāju skaitu
• Apmeklētāju plūsmas kontrole
• Atbildīgā persona par epidemioloģisko 
    drošību
• Iekšējā kontroles sistēma
• Reklāmas ierobežojumi
• Aicinājums lietot lietotni "Apturi Covid"

- starp klientiem vismaz 20 min. pauze, 
  15 min. vēdināšana, klientu plūsmas 
  nepārklājas
- pieejama informācija par drošības 
   noteikumiem
- pieejami dezinfekcijas līdzekļi
- aizliegta pakalpojumu sniegšana 
   pie klienta mājās
- noteikta atbildīgā persona par 
   drošības noteikumu ievērošanu

• Aicinājums lietot lietotni "Apturi Covid" 

IEPIRKŠANĀS UN SKAISTUMKOPŠANA


