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Publicēts: 18.09.2020.

Būtiska informācija Covid-19 infekcijas izplatības laikā
Personām, kuras ierodas no ārvalstīm, kur ir augsts* vīrusa Covid-19 saslimšanas risks, pirms ierašanās SIVA ir obligāti jāpavada
10 dienas pašizolācijā.

*Augsts vīrusa saslimšanas risks ir valstīs, kurās kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits pēdējo divu nedēļu laikā ir pārsniedzis75
cilvēkus uz 100 00 iedzīvotāju.
Valstu saslimstības rādītāji ar Covid-19 katru piektdienu tiek atjaunoti un publicēti www.spkc.gov.lv.
Lūdzam būt atbildīgiem un nepieciešamības gadījumā ievērot pašizolāciju!

Iekšējās kārtības noteikumi
Saņemot SIVA sniegtos pakalpojumus, klientiem jāievēro Iekšējās kārtības noteikumi:



Iekšējās kārtības noteikumi SIVA rehabilitācijas pakalpojumu saņēmējiem 

Ierodoties saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu par valsts budžeta
līdzekļiem ar izmitināšanu
Ierodoties saņemt pakalpojumu, personai SIVA jāiesniedz ģimenes ārsta izraksts no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par
personas vispārējo veselības stāvokli, kas izsniegts ne agrāk kā 7 dienas pirms pakalpojuma uzsākšanas un kurā norādīta šāda
informācija:
saslimšanas, kuru dēļ pakalpojumam un atsevišķu rehabilitācijas tehnoloģiju lietošanai jāpievērš īpaša uzmanība;
absolūto kontrindikāciju neesība sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai (piemēram, kontrindikācijas pakalpojuma
saņemšanai ir nestabils veselības stāvoklis, smagas psihiskās slimības ar aktīvu izpausmi, tuberkuloze aktīvajā fāzē, febrila
ķermeņa temperatūra, gangrēna, liela (> 5 cm) inficēta brūce, rozes infekcija, pedikuloze, kašķis, citas kontagiozas slimības,
kas var apdraudēt paša klienta un citu cilvēku veselību un dzīvību) ;
relatīvas kontrindikācijas pakalpojuma saņemšanai, kurām nepieciešams sociālās rehabilitācijas institūcijas ārsta papildu
izvērtējums pakalpojuma saņemšanai (piemēram, smaga sirds mazspēja, smaga nieru mazspēja, progresējošas onkoloģiskas
slimības, izgulējumi, trofiskā čūla, citas infekcijas slimības) ;
ja funkcionēšanas traucējumus izraisījušas ceļu satiksmes negadījumā gūtās traumas;
ikdienā lietojamie medikamenti un diēta
kā arī jāiesniedz viens no dokumentiem:
kas apliecina, ka personai ir veikts SARS-CoV-2 RNS tests ne agrāk kā trīs dienas pirms iestāšanās institūcijā un tas ir
negatīvs;
personām, kuras pārslimojušas Covid-19 - ģimenes ārsta izziņu par pārslimotu Covid-19 ar norādītu saslimšanas datumu
(derīgs 180 dienas pēc saslimšanas sākuma), norādot, ka persona nav infekcioza, vai sertifikātu par Covid-19 izslimošanas
faktu (pieejams www.covid19sertifikats.lv);
pilnībā vakcinētām personām vakcinācijas faktu apliecinošu dokumentu- sertifikātu par veikto vakcināciju pret Covid-19

(pieejams www.covid19sertifikats.lv) vai vakcinācijas iestādes izsniegtu vakcinācijas fakta apliecinājumu.

Ko ņemt līdzi, ierodoties saņemt rehabilitācijas pakalpojumu
Personīgai lietošanai līdzi jāņem:
ikdienā nepieciešamie medikamenti visam rehabilitācijas laikam;
ikdienas drēbes, apavi;
sporta tērps un apavi nodarbībām iekštelpās un ārā;
baseinam – peldkostīms, peldcepure, gumijas čības, dvielis;
higiēnas piederumi (piemēram, zobu pasta, zobu birste, šampūns u.c);
higiēnas preces, inkontinences līdzekļi, vienreizlietojamie paladziņi, kam tas nepieciešams;
nepieciešamie tehniskie palīglīdzekļi (piemēram, riteņkrēsls, spieķis, kruķi, ortozes);
ausu aizbāžņi;
SIVA numuros ir aizliegts lietot personīgās elektroierīcas - tējkannas, spirāles, gludekļus u.c.

Personām, kurām valsts apmaksā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, reģistrējoties SIVA, jāuzrāda šādi
dokumenti:
pase vai identifikācijas karte;
ģimenes ārsta izsniegta izziņa (veidlapa Nr.27/u), kurā ierakstīta pamatdiagnoze un blakusdiagnozes;
personām ar prognozējamu invaliditāti – statusu apliecinošs VDEĀVK atzinums un individuālais rehabilitācijas plāns;
ārvalstniekiem - arī uzturēšanās atļauja.

Lūdzam maskas lietot pareizi!
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