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Par ārkārtas stāvokļa izsludināšanu saistībā ar COVID-19

Kopš marta sākuma esam to valstu vidū, kuras ir skāris COVID-19. Vīrusa izplatība
pasaulē un Eiropā notiek ļoti strauji un, kā redzams no citu valstu pieredzes, to ierobežot
ir iespējams tikai ar radikālām un aktīvām metodēm.
Pagaidām Latvijā vīrusa izplatība tiek veiksmīgi kontrolēta un mūsu inficēto
skaits ir salīdzinoši neliels, tomēr šī situācija var strauji mainīties, ja mēs netiks
pieņemti apsteidzoši mēri.
Diemžēl atbildīgo amatpersonu aicinājumi nebraukt uz vīrusa skartajām
teritorijām nedarbojas pietiekami efektīvi un cilvēki, kas ir jau laikus ieguldījuši
resursus ceļojumā, tos nevēlas atcelt. Tikpat maz darbojas aicinājumi neapmeklēt masu
pasākumus.
Apsveicami ir Izglītības un zinātnes ministrijas plāni pārcelt mācības attālinātā
režīmā, tomēr pagaidām tas vēl nav noticis.
Vienlaikus jāatgādina, ka mūsu veselības sistēmā ir gadiem trūcis vai
bezatbildīgi tērēts finansējums, kas mūsu veselības sistēmu ir padarījis par vienu no
vājākajām Eiropas savienībā un lai arī atbildīgie dienesti cenšas mūs pārliecināt, ka
valstiski esam gatavi pārciest situāciju ar COVID -19, tomēr apzināmies, ka tā nav un
nevar būt pietiekami gatava, lai spētu pārciest liela apjoma krīzi. (Itālijas piemērs)
Tāpat mēs neesam droši, vai esam spējīgi pietiekamā apjomā nodrošināt
iedzīvotājus ar higiēnas precēm, vīrusa testiem, kā arī veikt dezinfekcijas pasākumus
veikalos, lidostās, autoostās, citus prevencijas pasākumus.
Mūsu iedzīvotāju vidū ir liels skaits senioru, onkoloģisko pacientu (ap 80 000),
sirds un diabēta un citu hronisku saslimšanu slimnieku, kam ir risks pārciest COVID19 smagā formā vai arī nomirt dēļ slimības izraisītām komplikācijām.

Ņemot vērā augšminētos apstākļus, aicinām valdību rīkoties proaktīvi, lai
samazinātu COVID-19 iespējamās straujas izplatības sekas un nekavējoši pieņemt
sekojošus mērus:
Izsludināt valstī ārkārtas situāciju un veikt karantīnas pasākumus, tai
skaitā noteikt moratoriju ceļošanai uz vīrusa skartajām teritorijām, noteikt
moratoriju masu pasākumu organizēšanai, pārcelt mācības attālinātā režīmā, kā
arī veikt citus visaptverošus prevencijas pasākumus.
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