Apturi Covid
Publicēts: 25.05.2021.

Apturi vīrusu ar telefonu!

Uzzini visātrāk



Lietotne ir ātrākais veids, kā uzzināt, ka tev bijusi saskare ar Covid-19 saslimušo. Nepaliec neziņā un pieņem pārdomātus
lēmumus.

Pasargā līdzcilvēkus



Tikai ar lietotnes palīdzību par infekcijas risku iespējams brīdināt ne tikai tuvākos un pazīstamos, bet daudz plašāku cilvēku
loku.

Atjauno sabiedrisko dzīvi



Lai mazinātu ierobežojumus, slimības uzliesmojumus jāspēj apcirst jau saknē. Mēs katrs varam palīdzēt to darīt, ja
izmantosim šo lietotni!



Memorands sabiedrības līdzdalībai Covid-19 ierobežošanā 



Apturi Covid Lietotnes noteikumi 



Apturi Covid Lietotnes Privātuma politika 

Iniciatīvas dalībnieki 



Latvijas Valsts prezidents
Slimību profilakses un kontroles centrs
Veselības ministrija
Datu valsts inspekcija
Krīzes vadības padomes sekretariāts
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Latvijas Tirgotāju asociācija
NATO StratCom
Rīgas Tehniskā Universitāte
Latvijas Universitāte
Rīgas Stradiņa Universitāte
Latvijas Mobilais Telefons
TestDevLab
Zippy Vision
IT Centrs
Autentica
MAK IT
COBALT
Latvijas Zvērinātu advokātu padome
Bite
Andris K. Bērziņš
Mobilly
Citadele
NORD DDB RIGA
WRONG Digital
Havas Media
Grizzly Riga
Deep White
Truesix
Accenture
Elektrum
Nordtext
Swedbank
Luminor
Telia
CSDD

Mēness Aptieka
RePharm
Centrālā Laboratorija
Dobeles Dzirnavnieks
SAKRET
TENAPORS
Latvijas Pasts
airBaltic
SOS Bērnu Ciemati
Bolt
BTA
BALTA
KARAVELLA
HansaMatrix
Latvijas Finieris
CTB
MILZU!
E-klase
ELKO
Baltic3D
Rimi
Maxima
Circle K
Latvijas Nacionālais Teātris
Clear Channel
JCDecaux
Latvijas Radio
Latvijas Televīzija
Star FM
Radio SWH
Retro FM
Latvijas elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija
Latvijas Bērnu fonds
Kultfilma
Visma
eVisit

THT kanālu grupa
Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīca
Ludzas medicīnas centrs
Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca
Lauvas zobs
Mikroķirurģijas centrs
Datamed
Baltic Restaurants
Elvi

Komunikācijas materiāli
Mobilās lietotnes “Apturi Covid” popularizēšanā tiek aicināts piedalīties ikviens uzņēmums. Šeit pieejami lietotnes informatīvie
materiāli, kurus lūdzam izmantot Jūsu komunikācijas kanālos vai individuālajās sociālajās kampaņās.

Aktuālie 



ꤘ

Sociālo tīklu materiāli 

ꤘ

Drukas faili (A1, A3, A4, A5, A6) 

ꤘ

Pamata vizuāļi un darba faili 

ꤘ

E-pasta vēstules materiāli 

Ʌ

Apturi Covid sms teksts 

Papildus materiāli 



ꤘ

Statiskie web baneri 

ꤘ

Drukas baneri LV 

ꤘ

Drukas baneri RU 

ꤘ

Vizuāļi - Palīdzi pārraut vīrusa ķēdi - Instagram, Facebook, Twitter izmēros 

ꣵ

Apturi Covid video 30 sekundes LV 

Audio transkripcija

Rādīt audio transkripciju

Transkripcija iegūta ar Hugo runas



atpazīšanu

R1: Lai apturētu vīrusu, jāpiedalās ne tikai mediķiem, bet arī tev. Tu jau zini, ka māja, ziepes un divi metri strādā
vislabāk. R1: Taču ārpus mājas tu nejūties tik droši, tāpēc tagad apturēt vīrusu palīdzēs arī tavs telefons. Lejupielādē

lietotni, apturi, ieslēdz blūzu un uzzini ātrāk, ja esi bijis kontaktā ar saslimušo, tas tiek fiksēts tikai tavā telefonā un
dati ir šifrēti. R1: Apturi vīrusu ar telefonu nodrošina Slimību profilakses un kontroles centrs.

ꣵ

Apturi Covid video 30 sekundes RU 

Audio transkripcija

Rādīt audio transkripciju



Transkripcija iegūta ar Hugo runas
atpazīšanu

R1: To balsta nevis vīrus, ja viņi tur keramika norit, vajā Tilžas. Minēšu štatu mīla vai Niedra būt loceklis, jo no viņu
iedomāti mūžiņš uztversit miza, pastāstīja paēdam un pie ārsta, nevis vīruss, pamuļķīt vai telefonu. R1: Negribi lažiņa,
apturi, ko VID skeči itin krievus necieš. Vēl divu cilvēku zvani, efektīgs ierocis ar turku vai jumts ir igauņi. Izsvieda,
nedzeršu Freimani Astana vīruss telefonam, centra profilaktiski patruļas, apaļi vaigi.

ꣵ

Apturi Covid video 30 sekundes ar LV titriem 

ꣵ

Apturi Covid video 30 sekundes ar EN titriem 

Audio transkripcija

Rādīt audio transkripciju



Transkripcija iegūta ar Hugo runas
atpazīšanu

R1: Lai apturētu vīrusu, jāpiedalās ne tikai mediķiem, bet arī tev. Tu jau zini, ka māja, ziepes un divi metri strādā
vislabāk. R1: Taču ārpus mājas tu nejūties tik droši, tāpēc tagad apturēt vīrusu palīdzēs arī tavs telefons. Lejupielādē
lietotni, apturi, ieslēdz blūzu un uzzini ātrāk, ja esi bijis kontaktā ar saslimušo, tas tiek fiksēts tikai tavā telefonā un
dati ir šifrēti. R1: Apturi vīrusu ar telefonu nodrošina Slimību profilakses un kontroles centrs.

꤈

Radio audio ziņa 30 sekundes LV 

Audio transkripcija

Rādīt audio transkripciju



Transkripcija iegūta ar Hugo runas
atpazīšanu

R1: Uz trīs četri, divi metri. R2: Telefons, lai apturētu vīrusu, jāpiedalās ne tikai mediķiem, bet arī tev ārpus mājas to
palīdzēs izdarīt tavs telefons. Lejupielādē lietotni, apturi, kolīdz ieslēdz, būtu un uzzini ātrāk, ja esi bijis kontaktā ar
saslimušo, tas tiek fiksēts tikai tavā telefonā un dati ir šifrēti. R2: Pārrausim kopija izplatības ķēdi kopā nodrošina
Slimību profilakses un kontroles centrs.

꤈

Radio audio ziņa 30 sekundes RU 

Audio transkripcija

Rādīt audio transkripciju



Transkripcija iegūta ar Hugo runas
atpazīšanu

R1: Nātrija vai mitrā mobilo telefonu R2: Stulba esi tu, nevis vīruss. Jau piedzima dvīņi, turka netika, noteikti vajag
viņu iedomās, precas mūža vai telefonu. R2: Viņi apturēja ko VID kluči gļotu itin Kirovam uzlaiž biljarda. Kam tad zaļie
ETA satur. Kaut vai jums ir suņi, gan nedzeršu. Freimane, kopš Silenieka neražiņa rīkojat dispečeru centra
Profilaktiski Elizabete vaļi.

Ʌ

Radio audio ziņas teksts LV 

ꣵ

Apturi vīrusu ar telefonu 13 sekundes ar zaļu fonu 

Rādīt audio transkripciju

Audio transkripcija

Transkripcija iegūta ar Hugo runas
atpazīšanu

R1: Lai apturētu vīrusu, jāpiedalās ne tikai mediķiem, bet arī tev. Tu jau zini, ka māja, ziepes un divi metri strādā
vislabāk, taču ārpus mājas tu nejūties tik droši, tāpēc tagad apturēt vīrusu palīdzēs arī tavs telefons.

Biežāk uzdotie jautājumi par Apturi Covid
Skatīt vairāk

Koda aktivizēšana
Skatīt vairāk

Sadarbības valstis
Skatīt vairāk

https://www.spkc.gov.lv/lv/apturi-covid



