
 
 

         Saskaņā ar  Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu (prot. Nr. 11 1. §), 
                                    “PAR ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS IZSLUDINĀŠANU”, 
 kas apstiprināts LR Saeimas 13.03.2020. ārkārtas sēdē, saistībā ar koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 
izplatības ierobežošanu un  Slimnīcas pacientu, personāla drošības nolūkā tiek veikta apmeklētāju plūsmas 
kontrole. Šobrīd iekļūšanai Slimnīcas telpās ikvienai personai ir nepieciešams sniegt minimālo informāciju un 
parakstīt apliecinājumu. 

 
! Personas, kurām ir šajā apliecinājumā norādītie klīniskie simptomi un dati par 
iespējamiem epidemioloģiski bīstamiem kontaktiem, Slimnīcas telpās ielaistas netiek.  
       Nepatiesas informācijas gadījumā šīs ziņas tiks nodotas tiesībaizsardzības iestādēm. 
 

                                                                         APLIECINĀJUMS 
Ar šo apliecinu, ka  
___________________________________________________________________________ 
( vārds, uzvārds, personas kods) # un pavadošā persona  (atbilstoši Veselības ministrijas 
publiskotajai informācijai) 
Epidemioloģiskā anamnēze ( apvilkt pareizo ) 

 Nav / Ir  atgriezies no COVID-19 karantīnas zonas valstīm pēdējo 14 dienu laikā 

 Nav / Ir  bijis kontaktā ar cilvēku, kas atgriezies no COVID-19 karantīnas zonas valstīm 
pēdējo 14 dienu laikā 

Klīniskie simptomi  

 Nav / Ir paaugstināta temperatūra 

 Nav / Ir klepus/iekaisis kakls/elpas trūkums 
Apmeklējuma mērķis 

 Pie ārsta speciālista ( nosaukt)    …………………………………… 

 Pie ģimenes ārsta ( nosaukt)       ……………………………………….. 

 Pie pacienta nodaļā ( saskaņots ar ārstu )………………………………………. 

 Cits iemesls ( nosaukt)………………………………………………………………………………….. 

 Dzemdības ( 1 pavadošā persona )……………………………………………………………. 
 
Slimnīca atgādina, ka par ārkārtas situācijas laikā  noteikto ierobežojumu vai aizliegumu 
pārkāpšanu, kā arī par par sanitāri higiēniskās un epidemioloģiskās drošības noteikumu neievērošanu, 
iestājas administratīvā atbildība (LAPK 42.pants, 176.

2
 pants), bet ja tas izrasījis būtisku kaitējumu -  

kriminālatbildība (Krimināllikuma 140.pants, 225.
1
 pants). Lai iestātos kriminālatbildība, nav 

nepieciešama tīša vēlme kādu inficēt, pietiek ar iespējamo seku apzināšanos.  
 
______________________________   _____________________ 

(datums, laiks)            (paraksts) 

 
# Informācija par personas datu apstrādi: 
1. Personas datu apstrādes mērķis –  aizsargāt datu subjekta vitāli svarīgas intereses, novēršot iespēju inficēties ar koronavīrusu COVID-19. 
2. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas d) apakšpunkts. 
3. Personas dati netiks nosūtīti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas savienības ekonomiskās zonas. 
4. Personas dati tiks apstrādāti un uzglabāti tik ilgi, cik tas nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem. 
5. Pārziņa kontaktinformācija: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas slimnīca", Reģ. Nr. 50003220021, Vienības prospekts 19/21, 
Jūrmala, LV-2010, tālrunis +371 67752254. 
6. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datu.aizsardziba@jurmalasslimnica.lv. 

 
 

    Lūdzu izturamies atbildīgi pret savu un citu cilvēku veselību !  
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