
Par izglītības iestāžu rīcību, ja iestādē ir 
reģistrēts Covid-19 gadījums
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Rīcība

Iestādei ir jābūt rīcības algoritms, ja Covid-19
raksturīgie simptomi parādās darbiniekiem, pildot
darba pienākumus

Ja darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās
akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis,
klepus, elpas trūkums), darbinieka pienākums ir
pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās,
kā arī telefoniski sazināties ar ģimenes ārstu, lai
vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu

Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta
norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas lapu)
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Rīcība (2)

Ja bērnam, atrodoties Iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības
pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums)

•izolē bērnu atsevišķā labi vēdināmā telpā, kurā nodrošina tā paša
pieaugušā, kas kontaktējās ar bērnu pirms tam, klātbūtni. Nepieciešams
lietot sejas masku, ievērot roku higiēnu, pēc iespējas ievērot distanci

•sazinās ar bērna vecākiem, kas nekavējoties ierodas pēc bērna. Vecāki
telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu

•bērns tiks ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriešanās Iestādē
pieļaujama ar ģimenes ārsta izziņu un negatīvo Covid-19 testu

Iestāde nodrošina vecākiem pieejamu informāciju par to, ka bērni ar
infekcijas slimības pazīmēm netiek uzņemti Iestādē un rīcību, ja bērnam tiek
konstatētas slimības pazīmes, kā arī par pienākumu ievērot pašizolācijas un
mājas karantīnas nosacījumus.
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Kontaktpersonu noteikšana un 
mājas karantīna

Kontaktpersona ir cilvēks, kurš ir bijis tiešā vai netiešā kontaktā ar infekciozu personu
vai uzturējies infekcijas slimības perēklī un kuram ir bijusi iespēja inficēties.

Izglītojamie no klases/grupas, kur, testējot apvienoto paraugu, ir konstatēts pozitīvs
Covid-19 gadījums vai rezultāts klasificējams kā robežvērtība, apšaubāms vai vāji
pozitīvs tiek uzskatīti par kontaktpersonām, t.sk. personas, kas līdz 48 stundām pirms
apvienotā parauga nodošanas atradās augsta inficēšanās riska kontaktā ar konkrēto
klasi/grupu, kā arī pedagogi un citu klašu skolēni, kuri bijuši augsta inficēšanās riska
kontaktā ar šīs klases audzēkņiem.

Viņu pienākums ir doties uz ērtāk sasniedzamo laboratoriju:
- uzrādot laboratorijas e-pastu, kā arī personu identificējošo dokumentu. Paraugs
testēšanai tiek nodots laboratorijas darbinieka uzraudzībā;
- uzrādot informāciju no e-veselības, kas apstiprina noteikto kontaktpersonas statusu
vai elektroniski izsniegtu ģimenes ārsta nosūtījumu testa veikšanai (izglītojamie, kas
nav piedalījušies skrīninga testēšanas grupā, t.sk. personas ar sadarbīgspējīgu
vakcinācijas un pārslimošanas sertifikātu).
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Kontaktpersonu noteikšana un 
mājas karantīna (2)

- Izglītības iestāde nekavējoties gatavo un nosūta Slimību profilakses un kontroles
centram (turpmāk – SPKC) kontaktpersonu sarakstu par izglītojamajiem no
klases/grupas, kur ir konstatēts pozitīvs Covid-19 testa rezultāts vai rezultāts
klasificējams kā robežvērtība, apšaubāms vai vāji pozitīvs (saraksts tiek gatavots
par katru klasi/grupu atsevišķi)

- Kontaktpersonu sarakstā tiek iekļauti arī tie bērni, kuri skrīninga testēšanā nav
piedalījušies sakarā ar sadarbīgspējīga vakcinācijas un pārslimošanas sertifikāta
esamību [ja pārslimošanas sertifikāts ir izdots agrāk, ka pirms 60 dienām], kā arī
izglītības iestādes darbinieki (pedagogi) vai citu klašu bērni kuriem ir bijis augsta
inficēšanās riska kontakts ar attiecīgo klasi/grupu, uz kuriem arī attiecas mājas
karantīna un testēšana

- Kontaktpersonu sarakstu veido, izmantojot SPKC tīmekļa vietnē
(https://www.spkc.gov.lv/lv/kontaktpersonu-zinosana) pieejamo veidlapu, un
nosūta to uz e-pasta adresi: kontaktpersona@spkc.gov.lv.

- SPKC epidemiologs sazinās ar izglītības iestādi, lai izvērtētu epidemioloģisko

situāciju, ieteiktu īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai
situācijai un sniegtu individuālas rekomendācijas
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Rīcība, ja apvienotais paraugs ir pozitīvs 
vai vāji pozitīvs, apšaubām vai 
robežvērtība
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Kurš ir 

uzskatāms par 

kontaktpersonu?

Personas, kuras 

piedalījās 

klases/grupas 

testēšana, pārbaudot 

apvienoto paraugu 

Personas no 

klases/grupas, kuras 

nepiedalījās testēšanā, 

(sadarbspējīgs 

vakcinācijas vai 

pārslimošanas 

sertifikāts), bet 

apmeklēja 

klasi/grupu 48 

stundas līdz 

testēšanai; pedagogi 

(sertifikāts), kurām ir 

biijs augsta riska 

kontakts

Personas no 

klases/grupas, kas 

nepiedalījās testēšanā 

prombūtnes dēļ, bet 

apmeklēja klasi/grupu 

48 stundas līdz 

testēšanai, vai pedagogi, 

kurām ir biijs augsta 

riska kontakts

Vai personai

jāatrodas mājas

karantīnā?

Jā,

bet var mācīties attālināti

Nē Jā,

bet var mācīties

attālināti

Kā saņem ziņu par

apvienotā parauga

testēšanas rezultātu?

Saņem SMS un e-pastu no

laboratorijas par pozitīvo

rezultātu un tālāku rīcību

Nesaņem Nesaņem

Kā persona saņem

ziņu par

kontaktpersonas

statusu?

E-veselībā (izglītības

iestāde iekļauj personu

kontaktpersonu sarakstā

un nosūta SPKC)

E-veselībā (izglītības

iestāde iekļauj

personu

kontaktpersonu

sarakstā un nosūta

SPKC)

E-veselībā (izglītības

iestāde iekļauj personu

kontaktpersonu sarakstā

un nosūta SPKC)



Rīcība, ja apvienotais paraugs ir pozitīvs 
vai vāji pozitīvs, apšaubām vai 
robežvērtība (2)
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Kad jāveic individuālais

tests infekcijas avota

(inficētas personas)

atklāšanai?

Jāveic pēc iespējas

ātrāk, bet ne vēlāk kā 36

stundu laikā

pēc iespējas ātrāk, bet

ne vēlāk kā septiņu

dienu laikā [izņēmums –

persona ar sadarbspejīgu

pārslimošanas

sertifikātu, kas izdots

pirms 60 dienām un

agrāk]

Jāveic pēc iespējas

ātrāk, bet ne vēlāk kā 36

stundu laikā?

Kā nodot individuālo

testu?

Ir jādodas uz ērtāk

sasniedzamo

laboratoriju, uzrādot

laboratorijā SMS vai e-

pastu (kas nāk kopā ar

ziņu par apvienotā

parauga rezultātu), kā

arī personu

identificējošo

dokumentu

Ir jādodas uz ērtāk

sasniedzamo

laboratoriju, uzrādot

laboratorijā e-veselības

ziņu par

kontaktpersonas statusu

Ir jādodas uz

laboratoriju, kura

sadarbojas ar attiecīgo

izglītības iestādi un

kurai ir nodoti

izglītojamā un

nodarbinātā dati (MK

360 40.9 punkts).

Vai testa veikšanai ir

nepieciešams ārsta

nosūtījums?

Nē Nē Nē



Rīcība, ja apvienotais paraugs ir pozitīvs 
vai vāji pozitīvs, apšaubām vai 
robežvērtība (3)
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Vai jāveic tests

noslēdzot mājas

karantīnu? Kad?

Jā, ne ātrāk kā 10 dienā

pēc pozitīvā apvienotā

parauga noteikšanas.

Izmeklējums veikts

saskaņā ar ģimenes ārsta

nosūtījumu

Neattiecas Jā, ne ātrāk kā 10 dienā

pēc pozitīvā apvienotā

parauga noteikšanas. Ja

prombūtne ir garāka

nekā mājas karantīna,

tad testu veic 48 stundu

laikā pirms ierašanās

izglītības iestādē.

Testa mērķis Apzināt vai personai

mājas karantīnas laikā

nav attīstījusies Covid-

19 infekcija

Neattiecas Apzināt vai personai

mājas karantīnas laikā

nav attīstījusies Covid-

19 infekcija

Vai ir vajadzīga ārsta

izziņa atgriežoties

iestādē?

Jā Neattiecas Jā



Rīcība citās situācijās

Ja izglītojamais ir kavējis mācības kāda iemesla dēļ, kas nav akūta elpceļu

infekcijas slimība, viņam nav Covid-19 simptomi un viņš neatrodas pašizolācijā

sakarā ar atgriešanos no valsts ar augstu inficēšanās risku,

izglītojamais var neveikt Covid-19 testu, ja izglītības iestādē veiktais tests nav

kavēts un uzrādīt izglītības iestādē tikai ārsta izziņu
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Būtiskie profilakses un kontroles 
pasākumi

1
0

• ikdienā ievērot piesardzības pasākumus, higiēnas prasības,
iestādes plānus/kārtības

• sekot līdzi izglītojamo un darbinieku veselības stāvoklim un
prombūtnes iemesliem (vai prombūtnes saistītas ar infekcijas
slimību, ārzemju braucienu?)

• sadarboties ar epidemiologu infekcijas gadījumu/uzliesmojumu
epidemioloģiskās izmeklēšanas gaitā

• ievērot epidemiologu norādījumus/ieteikumus



Paldies par uzmanību!

Informācija par epidemioloģiskās uzraudzības aktualitātēm SPKC 

tīmekļvietnē: https://www.spkc.gov.lv

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

