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Regulējums un ieteikumi 
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Epidemioloģiskās drošības likums

18. pants. Personu tiesības un pienākumi

3) Personas pienākums ir nepakļaut citas personas inficēšanās riskam.

Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumi Nr. 447 «Noteikumi par

darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto

veselības pārbaužu veikšanas kārtība»
5. Darbinieks, kurš ir nodarbināts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai saistītajā 

darbā, neveic darba pienākumus, ja viņš var radīt risku citu cilvēku veselībai un viņam 

izpaužas kāds no šādiem iespējamās infekcijas slimības simptomiem:

…… 

5.4. paaugstināta ķermeņa temperatūra ar : ………. (citi simptomi).

Ministru kabineta 1999.gada 5.janvāra noteikumi Nr.7 «Infekcijas slimību

reģistrācijas kārtība»
7.3 Izglītības iestādes, sociālās aprūpes institūcijas vai citas iestādes vadītājs nodrošina

informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās

reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida

saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar šādām infekcijas slimības

pazīmēm — caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta

ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi).
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Regulējums un ieteikumi (2) 

Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnijā noteikumi Nr. 360 «Epidemioloģiskās

drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai» (Noteikumi)

Ieteikumi izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19

infekcijas izplatības ierobežošanai

Infekcijas slimību profilakse. Ieteikumi bērnu uzraudzības pakalpojuma

sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības

programmu (pieejami SPKC tīmekļa vietnē, sadaļā Profesionāļiem/Ieteikumi

skolām un bērnudārziem)

Informācija SPKC tīmekļa vietnē dažādām iedzīvotāju grupām un dzīves

situācijām



Būtiskie infekciju profilakses un kontroles 

pasākumi
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1. ikdienā ievērot piesardzības pasākumus, higiēnas prasības, iestādes

plānus/kārtības

2. sekot līdzi izglītojamo un darbinieku veselības stāvoklim un prombūtnes

iemesliem, uzskaitīt prombūtnes

3. sekot lai iestādi neapmeklē personas ar akūtas elpceļu infekcijas

pazīmēm

4. nekavējoties rīkoties, ja personai, atrodoties iestādē, parādās akūtas

elpceļu infekcijas pazīmes

5. savlaicīgi identificēt aizdomu situācijas par grupveida saslimšanas

gadījumu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar šādām infekcijas

slimības pazīmēm — caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu

dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas

bojājumi)

6. nekavējoties telefoniski informēt Slimību profilakses un kontroles centra

attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologu, ja radušās aizdomas par

grupveida saslimšanu

https://www.spkc.gov.lv/lv/filiales vai

https://spkc.gov.lv/lv/arkartas-situacijas/operativajiem-dienestiem

7.   sadarboties ar epidemiologu infekcijas gadījumu/uzliesmojumu    

epidemioloģiskās izmeklēšanas gaitā, kontaktpersonu apzināšanā un vecāku 

informēšanā

https://www.spkc.gov.lv/lv/filiales
https://spkc.gov.lv/lv/arkartas-situacijas/operativajiem-dienestiem


Ja personai, atrodoties iestādē,  parādās akūtas 

elpceļu infekcijas pazīmes
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Ja iestādes darbiniekam parādās akūtas elpceļu infekcijas pazīmes, darbinieks:

1. nekavējoties pārtrauc darba pienākumu veikšanu,

2. informē iestādes atbildīgo personu,

3. dodas mājās un vēršas pēc medicīniskas palīdzības

4. lieto sejas masku, ja ir iespējams kontakts ar citiem cilvēkiem iestādē un

ārpus tās

5. atgriežas pie darba pienākumu veikšanas ar ārsta atļauju

Ja izglītojamajam parādās akūtas elpceļu infekcijas pazīmes, nepieciešams:

1. nekavējoties nošķirt viņu no citiem izglītojamiem, izvietot atsevišķā, labi

vēdināmā telpā

2. nodrošināt izglītojamā pieskatīšanu

3. lietot sejas masku gan izglītojamajam, gan darbiniekam, kas pieskata

izglītojamo, pēc kontakta rūpīgi nomazgāt rokas, pēc iespējas ievērojot

distanci

4. nepieļaut citu personu klātbūtni izolācijas telpā un kontaktu ar saslimušo

5. telefoniski informēt vecākus un lūgt ierasties pēc izglītojamā (pēc

nepieciešamības), kā arī vērsties pēc medicīniskās palīdzības

6. veikt izolācijas telpas vēdināšanu un uzkopšanu (dezinfekciju), izmest

izlietotas maskas, salvetes un citus vienreizlietojamus priekšmetus

7. izglītojamais atgriežas iestādē ar ārsta norādījumiem

SPKC epidemiologs informē iestādi, ja darbiniekam vai izglītojamajam reģistrēta

Covid-19 vai noteikts kontaktpersonas statuss



Sadarbība ar epidemiologu
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1. Aktīva līdzdalība pretepidēmijas pasākumu organizēšanā

2. Operatīva informācijas sniegšana epidemiologam kontaktpersonu

noteikšanai (tuvs kontakts!), sasniegšanai (informācija saziņai ar

vecākiem, darbiniekiem), inficēšanās apstākļu noskaidrošanai (t.sk.

prombūtnes, citas saistītas grupas/klases vai iestādes u.c.)

Tuva kontakta pazīmes:

• personai ilgāk par 15 minūtēm bijis tiešs kontakts ar Covid-19

inficētu personu, ne tālāk kā divu metru attālumā (arī ārpus

mācību procesa)

• persona ilgāk par 15 minūtēm atradusies slēgtā vidē (piemēram,

mācību telpā, darbinieku telpā, ģērbtuvē utt.) kopā ar personu,

kura inficējusies ar Covid-19 (arī ārpus mācību procesa)

• individuāli apstākļi atkarībā no faktiskās situācijas (ceļš uz iestādi,

nodarbības vai kopā pavadītais laiks pēc stundām, kopīgi

pasākumi vairākām klasēm/grupām u.c.)

Kontakta periods – 48 stundas pirms simptomu parādīšanās līdz

inficētās personas izolācijai
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3. Sekot līdzi ka kontaktpersonas neapmeklē iestādi mājas karantīnas laikā

(14 dienas no pēdējā kontakta)

4. Grupas/klases telpu un koplietošanas telpu rūpīgā tīrīšana, dezinfekcija

5. Korekciju ieviešana iestādes darbībā, ievērojot inficēto un

kontaktpersonu medicīniskās izmeklēšanas un novērošanas ilgumu

Saskaņā ar izstrādātiem algoritmiem Covid-19 pacienta izolācijas

pārtraukšanai un kontaktpersonu medicīniskās novērošanas veikšanai

(ieteikumi ārstniecības personām) un Noteikumu prasībām:

• inficētā persona atrodas izolācijā 7-21 dienu

• kontaktpersona – mājas karantīnā 14 dienas

Izolāciju un mājas karantīnu pārtrauc tikai ar ārstējošā ārsta atļauju.

6. Ikdienas piesardzības pasākumu stiprināšana:

• personas veselības stāvokļa uzraudzība

• distancēšanās – grupu/klašu savstarpējā sastapšanos, pulcēšanās,

kopīgi pasākumi, koplietošanas telpu izmantošana, apmeklētāji

• personīgā un vides higiēna

• iesaistīto pušu informēšana

7. Epidemiologa ieteikumu izpilde

8. Komunikācija un sadarbība ar izglītojamiem, vecākiem, pašvaldību,

plašsaziņas līdzekļiem u.c.

Sadarbība ar epidemiologu (2)



Paldies par uzmanību!

Informācija par epidemioloģiskās uzraudzības aktualitātēm SPKC 

tīmekļvietnē: https://www.spkc.gov.lv

https://www.spkc.gov.lv/

