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Skaistumkopšanas sniegšana

Sabiedriskās ēdināšanas sniegšana

Naktsmītņu darbība

Dabas tūrisma aktivitātes ārtelpās

Šķēršļu parku darbība

Sporta spēļu treniņi lasertag, peintbolā un airsoft

No 2020. gada 21. decembra ieviesti stingrāki epidemioloģiskās drošības pasākumi pakalpojumu nozarē. Ieviesto pasākumu
mērķis - mazināt cilvēku pulcēšanos iekštelpās, tādējādi samazinot Covid-19 izplatību sabiedrībā.

Pieņemot lēmumu par pakalpojuma pieejamības ierobežošanu, valdība vadījās pēc šādiem principiem:
pakalpojums ir ilgāks par 15 minūtēm 24 stundu laikā,
ir tiešs cilvēku kontakts pakalpojumu sniegšanas laikā,
pakalpojuma sniegšanas un saņemšanas laikā nav iespējams lietot sejas aizsargmasku.

No 2020. gada 21. decembra aizliegta šādu pakalpojumu sniegšana:
skaistumkopšanas, pīrsinga un tetovēšanas pakalpojumi (no 01.03.2021 atļauts sniegt manikīra, pedikīra, podologa un friziera
pakalpojumus pakalpojumus),
sporta inventāra noma iekštelpās,
foto pakalpojumi klātienē (izņemot darba pienākumu veikšanai un fotogrāfiju izgatavošanu dokumentiem, kā arī no 01.03.2021

atļauts sniegt individuālus fotopakalpojumus ārtelpās),
izklaides un labsajūtas pakalpojumi (t.sk. bāros, naktsklubos, diskotēkās, akvaparkos, pirtīs, SPA, slidotavās, spēļu zālēs, bērnu
viesību organizēšanas vietās, izklaides un atrakciju centros, batutu parkos, bērnu rotaļu istabās, bērnu pieskatīšanas istabās
(arī tirdzniecības centros)),
sporta klubu darbība iekštelpās,
kultūrvietu un izstāžu norises vietu darbība iekštelpās, t.sk. bibliotēkās (izņemot muzeju brīvdabas teritorijas, kas var strādāt,
nodrošinot apmeklētāju vienvirziena kustību, cilvēku plūsmu nesastapšanos un divu metru distances ievērošanu),
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi klātienē (izņemot ēdiena izsniegšanu līdzņemšanai, kā arī darbību klātienē valsts akciju
sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" lidostas termināļos un sabiedriskās ēdināšanas vietās izglītības iestādēs, ja tās nav
publiski pieejamas).

Līdz ar to citu pakalpojumu sniegšanai nav ierobežojumu, tai skaitā:
vairumtirdzniecībai un mazumtirdzniecībai, izņemot lielos tirdzniecības centros,
izmitināšanas pakalpojumi viesnīcās un viesu namos,
pārgājienu organizēšana vienai mājsaimniecībai, nodrošinot distancēšanos un masku lietošanu. Tai skaitā atpūtu dabas takās, ja
tiek nodrošināta vienvirziena plūsma un divu metru distances ievērošana,
sporta aktivitātes ārtelpās, tai skaitā slēpošanas trasēs,
pārvietojamo piršu, kublu un tamlīdzīgu iekārtu noma
pasta pakalpojumi
finanšu pakalpojumi
autoservisu un citu remonta servisu pakalpojumi
veterinārie pakalpojumi un dzīvnieku kopšanas pakalpojumi.

Vienlaikus noteikts, ka saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas vietā:
vienam apmeklētājam jānodrošina ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamās telpu platības. Ja vienam apmeklētājam publiski
pieejamā telpas platība ir mazāka par 15 m2, tajā vienlaikus var atrasties tikai viens apmeklētājs;
pie ieejas labi redzamā vietā jāizvieto informācija, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu, kas vienlaikus
var atrasties konkrētajā vietā;
netiek ielaista un apkalpota persona bez mutes un deguna aizsega.

Lai samazinātu un ierobežotu infekcijas izplatību, noteikts arī pienākumu saimnieciska vai publiska pakalpojuma sniedzējiem vai
pasākumu organizatoriem labi redzamā vietā (papildus informācijai par piesardzības pasākumiem) izvietot aicinājumu
apmeklētājiem izmantot nacionālo kontaktu noteikšanas un brīdināšanas mobilo lietotni Apturi Covid.

Savukārt izmitināšanas pakalpojumu vietās jānodrošina:
vispārīgo epidemioloģisko drošības pasākumu[1] ievērošanu, nodrošinot pakalpojumu sniegšanu bezkontakta veidā,

var nodrošināt pakalpojumu vienai mājsaimniecībai,
tūristu mītne, uzņemot Covid – 19 kontaktpersonas vai inficētās personas, nodrošina specializētus prasību ievērošanu, tās var
veikt pašpārbaudi Veselības inspekcijas mājaslapā.

Ja, sniedzot izmitināšanas pakalpojumu vienai mājsaimniecībai, tiek izīrēts numurs ar saunu vai viesu namiņš ar pirti un
tamlīdzīgām ūdens procedūru iekārtām, tās mājsaimniecība sava izīrētā viesnīcas numura vai viesu namiņa ietvarā var lietot, paši
nodrošinot saunas un pārējo iekārtu darbināšanu.

Informatīvie materiāli klientu informēšanai

[1] Pagaidu vadlīnijas vides attīrīšanai ārpus veselības aprūpes iestādēm, kas pakļautas 2019-nCoV (spkc.gov.lv)
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