
Valsts 14 dienu kumulatīvā 

incidence 31.07.2020.* Izceļošana Pašizolācija

Luksemburga 243.4 Rekomendēts nebraukt 14 dienas pēc izbraukšanas no valsts vai valsts šķērsošanas tranzīta nolūkā

Rumānija 75.1 Rekomendēts nebraukt 14 dienas pēc izbraukšanas no valsts vai valsts šķērsošanas tranzīta nolūkā

Andora 58.2 Rekomendēts nebraukt 14 dienas pēc izbraukšanas no  valsts vai valsts šķērsošanas tranzīta nolūkā

Spānija 53.6 Rekomendēts nebraukt 14 dienas pēc izbraukšanas no valsts vai valsts šķērsošanas tranzīta nolūkā

Bulgārija 46.8 Rekomendēts nebraukt 14 dienas pēc izbraukšanas no valsts vai valsts šķērsošanas tranzīta nolūkā

Beļģija 35.8 Rekomendēts nebraukt 14 dienas pēc izbraukšanas no valsts vai valsts šķērsošanas tranzīta nolūkā

Zviedrija 31.5 Rekomendēts nebraukt 14 dienas pēc izbraukšanas no valsts vai valsts šķērsošanas tranzīta nolūkā

Portugāle 30.2 Rekomendēts nebraukt 14 dienas pēc izbraukšanas no valsts vai valsts šķērsošanas tranzīta nolūkā

Malta 28.4 Rekomendēts nebraukt 14 dienas pēc izbraukšanas no valsts vai valsts šķērsošanas tranzīta nolūkā

Monako 28.0 Rekomendēts nebraukt 14 dienas pēc izbraukšanas no valsts vai valsts šķērsošanas tranzīta nolūkā

Čehija 25.6 Rekomendēts nebraukt 14 dienas pēc izbraukšanas no valsts vai valsts šķērsošanas tranzīta nolūkā

Horvātija 25.3 Rekomendēts nebraukt 14 dienas pēc izbraukšanas no valsts vai valsts šķērsošanas tranzīta nolūkā

Šveice 20.0 Izvērtēt brauciena nepieciešamību 14 dienas pēc izbraukšanas no valsts vai valsts šķērsošanas tranzīta nolūkā

Austrija 19.7 Izvērtēt brauciena nepieciešamību 14 dienas pēc izbraukšanas no valsts vai valsts šķērsošanas tranzīta nolūkā

Francija 19.0 Izvērtēt brauciena nepieciešamību 14 dienas pēc izbraukšanas no valsts vai valsts šķērsošanas tranzīta nolūkā

Polija 15.7 Ievērot standarta piesardzību Nav jāievēro

Nīderlande 15.1 Ievērot standarta piesardzību Nav jāievēro

Apvienotā Karaliste 12.6 Ievērot standarta piesardzību Nav jāievēro

Slovēnija 11.6 Ievērot standarta piesardzību Nav jāievēro

Dānija 10.4 Ievērot standarta piesardzību Nav jāievēro

Lihtenšteina 10.4 Ievērot standarta piesardzību Nav jāievēro

Islande 10.1 Ievērot standarta piesardzību Nav jāievēro

Vācija 8.4 Ievērot standarta piesardzību Nav jāievēro

Īrija 6.7 Ievērot standarta piesardzību Nav jāievēro

Kipra 6.1 Ievērot standarta piesardzību Nav jāievēro

Sanmarīno 5.9 Ievērot standarta piesardzību Nav jāievēro

Slovākija 5.8 Ievērot standarta piesardzību Nav jāievēro

Itālija 5.7 Ievērot standarta piesardzību Nav jāievēro

Lietuva 5.7 Ievērot standarta piesardzību Nav jāievēro

Grieķija 4.3 Ievērot standarta piesardzību Nav jāievēro

Norvēģija 3.0 Ievērot standarta piesardzību Nav jāievēro

Latvija 2.6 Ievērot standarta piesardzību Nav jāievēro

Igaunija 2.6 Ievērot standarta piesardzību Nav jāievēro

Somija 2.4 Ievērot standarta piesardzību Nav jāievēro

Ungārija 2.3 Ievērot standarta piesardzību Nav jāievēro

Vatikāns 0.0 Ievērot standarta piesardzību Nav jāievēro

Austrālija 16-25 Izvērtēt brauciena nepieciešamību 14 dienas pēc izbraukšanas no valsts vai valsts šķērsošanas tranzīta nolūkā

Maroka 16-25 Izvērtēt brauciena nepieciešamību 14 dienas pēc izbraukšanas no  valsts vai valsts šķērsošanas tranzīta nolūkā

Kanāda 16-25 Izvērtēt brauciena nepieciešamību 14 dienas pēc izbraukšanas no  valsts vai valsts šķērsošanas tranzīta nolūkā

Gruzija <16 Ievērot standarta piesardzību Nav jāievēro

Japāna <16 Ievērot standarta piesardzību Nav jāievēro

Jaunzēlande <16 Ievērot standarta piesardzību Nav jāievēro

Ruanda <16 Ievērot standarta piesardzību Nav jāievēro

Dienvidkoreja <16 Ievērot standarta piesardzību Nav jāievēro

Taizeme <16 Ievērot standarta piesardzību Nav jāievēro

Tunisija <16 Ievērot standarta piesardzību Nav jāievēro

Urugvaja <16 Ievērot standarta piesardzību Nav jāievēro

Rekomendēts nebraukt 14 dienas pēc izbraukšanas no  valsts vai valsts šķērsošanas tranzīta nolūkā

Izceļošana Pašizolācija

Rekomendēts nebraukt

14 dienas pēc atgriešanās vai valsts 

sķērsošanas tranzīta nolūkā

Izvērtēt brauciena 

nepieciešamību

14 dienas pēc atgriešanās vai valsts 

sķērsošanas tranzīta nolūkā

Ievērot standarta 

piesardzību nav jaievēro

Citas valstis Eiropas Padomes Ieteikums par pagaidu ierobežojumu nebūtiskiem ceļojumiem uz ES un iespējamu šāda ierobežojuma atcelšanu** (I pielikums)

Nerekomendējam doties uz valstīm, kuru kumulatīvie rādītāji ir virs 25 (14 dienu kumulatīvais COVID-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju Eiropas 

savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs, kā arī Šveicē un Apvienotajā Karalistē un citās atsevišķās valstīs) 05.06.2020, atbilstoši Ministru kabineta 2020. 

gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 35. punktam. 

Ja atrodies pašizolācijā un valstij, no kuras atgriezies, kumulatīvais rādītājs 14 dienu laikā uz 100 000 iedzīvotāju vairs nepārsniedz 16, tad pašizolāciju drīkst 

pārtraukt.14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju (Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zona, Andora, Monako, Sanmarino, 

Vatikāns) 

Saraksts tiek atjaunots katru piektdienu.

Citas sarakstā neminētas valstis

* Aprēķins balstīts uz Eiropas Slimību un profilakses un kontroles centra ziņoto gadījumu skaitu https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases un 

https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea, un modelētu 2020. gada populāciju (balstīta uz 2018. gada datiem https://www.worldometers.info/world-population/population-by-

country/). Dati var atšķirties no valstu ziņotajiem datiem

** Eiropas Padomes Ieteikums par pagaidu ierobežojumu nebūtiskiem ceļojumiem uz ES un iespējamu šāda ierobežojuma atcelšanuhttps://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-

9208-2020-INIT/lv/pdf                                                                    


