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Grozījumi ārējos normatīvos aktos

• Ar 19.01.2022. mainījušies nosacījumi attiecībā uz 
Covid-19 infekcijas pozitīvo personu izolāciju un 
kontaktpersonu karantīnu, sejas masku lietošanu.

• Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.662 
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 
izplatības 
ierobežošanai” https://www.vestnesis.lv/op/2022/13A.1

• Grozījumi Ministru kabineta rīkojumā Nr.720 “Par 
ārkārtējās situācijas izsludināšanu”

• https://www.vestnesis.lv/op/2022/13A.2

https://www.vestnesis.lv/op/2022/13A.1
https://www.vestnesis.lv/op/2022/13A.2


Uz skolu nenāk
• Skolēni un darbinieki ar infekcijas slimību pazīmēm

• (stipras iesnas, kakla sāpes, klepus, drudzis, elpas trūkums, 
paaugstināta ķermeņa temperatūra)

• Ja skolēnam, atrodoties skolā, parādās slimības pazīmes (iesnas, kakla
sāpes, klepus, elpceļu iekaisums, paaugstināta temperatūra u.c.), 
skolas māsa/skolotājs izolē izglītojamo atsevišķā telpā, nodrošinot
pieaugušā klātbūtni. 

• Skolas māsa nekavējoties informē skolēna vecākus, kuri nekavējoties
ierodas pēc bērna un nodrošina konsultāciju ar ģimenes ārstu.

• Izglītojamā atgriešanās skolā iespējama tikai ar ārsta izziņu.



Ja skolas darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās 
slimības pazīmes

• (drudzis, stipras iesnas, kakla sāpes, klepus, paaugstināta

temperatūra, elpas trūkums u.c.)

• darbinieks pārtrauc pienākumu veikšanu, telefoniski

informē tiešo vadītāju un dodas mājās.

• Darbinieks sazinās ar savu ģimenes ārstu un vienojas par

turpmāku ārstēšanu.

• Atgriešanās darbā iespējama tikai ar ārsta atļauju.



Testēšanas grafiks - skolēniem

Svētdiena Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena

AG paštesti
(visi skolēni)

“Pūls” 
(nevakcinētie, 
nepārslimojošie)

AG paštesti 
(vakcinētie, 
pārslimojošie) -
mājās

Ag paštesti
(nevakcinētie, 
nepārslimojošie) 
- mājās



Ja skolēns saņem pozitīvu testa rezultātu

• Vecāki/pilngadīgi vidusskolēni obligāti informē
klases audzinātāju

• Ievēro izolāciju, uz skolu nenāk vismaz 7 dienas

• skolā var atgriezties pēc 7 dienām, ja vismaz 24 
stundas pirms atgriešanās klātienes izglītības procesā
skolēnam nav slimības pazīmju.

• Tātad 8.dienā var būt skolā. Testu neveic!





Ja dzīvo vienā mājsaimniecībā ar pozitīvu
personu

• Kontaktpersonai pēc pēdējā kontakta ar Covid-19 inficētu
personu nosaka:

• 10 dienas ilgu mājas karantīnu, ja persona var uzrādīt derīgu
sertifikātu, kas apliecina pabeigtu primāro vakcināciju vai
balstvakcināciju, vai pārslimošanas sertifikātu;

• 14 dienas ilgu mājas karantīnu, ja persona nav pilnībā vakcinēta;

• 7 dienas ilgu mājas karantīnu, ja ne agrāk kā septītajā dienā pēc
pēdējā kontakta ar inficēto personu veiktā RNS vai antigēna testa
rezultāts ir negatīvs;"

• Tātad

vienā mājsaimniecībā dzīvojošie ģimenes locekļi mājas
karantīnu var pārtraukt ne agrāk kā 7. dienā pēc pozitīva
skolēna izveseļošanās, veicot RNS (PĶR) vai antigēna paštestu
(testa rezultātam jābūt negatīvam).



Ja skolēns kļūst par kontaktpersonu

• Turpina mācības klātienē:

• skolēni, katru rītu 7 dienas pēc kārtas veicot Covid-19 
antigēnu paštestu

•vai (ja atsakās veikt Ag testu)

10 dienas ievēro mājas karantīnu. Skolā atgriežoties
nav jāveic un ģimenes ārsta izziņu nevajag.

• Pārslimojušais skolēns antigēnu paštestu veic, ja ir jau
pagājušas 6 nedēļas no pozitīvā testa rezultāta datuma.





Mājas karantīna

• uzturas dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā un ir pieejama 
saziņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības 
personām;

• nepakļauj inficēšanās riskam citas personas, neveido tiešus 
kontaktus ar citiem cilvēkiem (neuzņem viesus, nedodas 
privātās vizītēs, uz darbu, sabiedriskām un publiskām vietām 
un telpām, kur uzturas daudz cilvēku);

• nav tiesīga saņemt un izmantot testēšanas sertifikātu līdz 
mājas karantīnas pārtraukšanai;

• ievēro centra epidemiologa un ārsta norādījumus.";



Kontaktpersonu testēšana 7 dienas

• No pēdējā kontakta ar inficētu personu 

• Skolas māsa katru rītu nodrošina un kontrolē testu izsniegšanu, 
sagatavo klases sarakstu (veidlapu), kurā tiek fiksēts testa veikšanas 
datums un rezultāts.

• Katru rītu 1.stundā, ievērojot higiēnas un epidemioloģiskās drošības 
prasības

• Testēšana ar Ag paštestiem notiek tā mācību priekšmeta uzraudzībā, 
pie kura ir 1.stunda

• Skolotājs fiksē klases sarakstā (veidlapā) testa veikšanas datumu un 
rezultātu, nodod to skolas māsai.



Maskas

• No 25.janvāra veikalā, sabiedriskā transportā vai citā publiskā vietā:

• jālieto medicīniskā sejas maska

• vai

• respirators bez vārsta ar drošības pakāpi FFP2 – FFP3 vai KN95.
Sejas maskas vai respiratori jālieto arī vakcinētiem vai pārslimojušiem
cilvēkiem.

• Izņēmums - izglītības iestādes, kurās darbinieki un izglītojamie
varēs turpināt izmantot iepriekš centralizēti iegādātās un izsniegtās
nemedicīniskās (speciālā auduma) sejas maskas, kas ir ar augstu
aizsardzības pakāpi.

• Arī citviet bērni vecumā no 7 līdz 12 gadiem varēs lietot
nemedicīnisku (speciālā auduma) masku.


