
Informācija rīcībai ar Covid-19 saslimšanas gadījumā pēc 20.01.2022. 

KONTAKTPERSONAS 

➢ Kontaktpersonas statusu nosaka personai, kurai divu dienu laikā, pirms saslimušajam parādījušies 

simptomi vai viņam ir uzrādīts pozitīvs testa (Ag vai laboratorijas, vai “kociņu”) rezultāts, ir bijis 

kontakts ar saslimušo cilvēku.  

➢ Kontaktpersonas satusu nosaka vienādi visiem, nešķirojot pieaugušais, bērns, vakcinēts, 

nevakcinēts. Izņēmums – kontaktpersonas statusu nenosaka peronām 60 dienu laikā pēc 

pārslimošanas sertifikāta saņemšanas. 

➢ Kontaktpersonas nedrīkst atrasties publiskās vietās, kontaktēties ar citam personām ārpus 

mājsaimniecības, izņemot gadījumus, kas attiecināti uz skolas darbiniekiem un 9. un 12. klašu 

skolēniem un norādīti tālāk šajā dokumentā. 

➢ Kontaktpersonas  statuss e-veselībā saglabājas 10 dienas, sākot ar nākošo dienu pēc pēdējā 

kontakta ar saslimušo, zaļais sertfikāts nedarbojas.  
  

♦  Ja karantīnu kontaktpersonām nosaka mūsu skola, tad 

1.–8. klašu un 10.–11. klašu skolēniem 9. un 12. klašu skolēniem un darbiniekiem. 

➢ Karantīnu nosaka uz 10 dienām, sākot ar 

nākošo dienu pēc kontakta ar saslimušo 

personu. 

➢ Skolā var atgriezties 11. dienā bez ārsta 

zīmes un bez laboratorijas testa, ja pirms 

atgriešanās skolā skolēns desmitās dienas 

vakarā ir veicis Ag testu un skolēna 

likumiskais pārstāvis vai pilngadīgie 

11. klašu skolēni e-klasē ir atsūtījuši 

negatīvu Ag testa rezultāta attēlu un 

rakstisku apliecinājumu, ka šajā periodā 

nav bijuši saslimšanas simptomi un Ag tests 

ir negatīvs. 

➢ Ag testu skolēna karantīnas laikā  ikviens 

skolēna piederīgais var saņemt: 

●  1.–3. klašu skolēniem – Matīsa ielā 39 

klases audzinātāja norādītajā laikā, 

●   pārējiem skolēniem – Čaka ielā 102, 

skolas lietvedībā, tās darba laikā. 

Izņēmuma gadījumā  jāsazinās ar klases 

audzinātāju. 

➢ Mācību process skolēniem tiek organizēts 

attālināti (MS Teams vidē u.c.). 

  

➢ Karantīnu nosaka uz 10 dienām, sākot ar 

nākošo dienu pēc kontakta ar saslimušo 

personu. 

➢ Darbinieki strādā klātienē un katru dienu 7 

dienas pēc kārtas no rīta  veic Ag testu. 

Darbadienās, ierodoties skolā, pie 

medmāsas paraksta apliecinājumu, ka Ag 

tests veikts, tas ir negatīvs, kā arī nav 

saslimšanas simptomu. 

➢ Skolēni katru dienu 7 dienas pēc kārtas 

(izņemot brīvdienas) no rīta  skolā pirmās 

mācību priekšmeta  stundas laikā pedagoga 

klātbūtnē veic Ag testu. Visi skolēni ar 

negatīvu Ag testa rezultātu turpina mācības. 

Pozitīva testa gadījumā atgriežas mājās 

pašizolācijā.  

➢ Skolēni karantīnas laikā neapmeklē 

interešu izglītības nodarbības skolā. 

➢ Ja Ag testi skolai nav piegādāti pietiekamā 

skaitā un jauni netiek savlaicīgi piegādāti, 

mācības attālināti vispirms turpina 9. klašu 

skolēni, tad 12. klašu skolēni. 

➢ Skolas vadība ir tiesīga pieņemt lēmumu 

par attālināta mācību procesa noteikšanu 

visiem attiecīgās klases skolēniem, ja 

vairāk nekā 30 % skolēnu atrodas 

attālinātajā mācību procesā. 
 

♦  Ja skolēns nonāk karantīnā, kas noteikta ārpus mūsu skolas un ir 

kontaktpersona ģimenes loceklim kontaktpersona ārpusskolas un ģimenes 

➢ Karantīna ilgst, kamēr saslimušais ģimenes 

loceklis izveseļojas un tad vēl 10 dienas.  

➢ Skolā skolēns drīkst atgriezties ar ārsta 

zīmi. 

➢ Vecāki sniedz informāciju par karantīnas 

laiku. Skolā drīkst atgriezties 11. dienā, ja  

desmitās dienas vakarā veiktā Ag testa 

rezultāts ir negatīvs un skolēna likumiskais 

pārstāvis vai pilngadīgie skolēni e - klasē 

atsūtījuši Ag testa rezultāta attēlu un 

rakstisku apliecinājumu, ka šajā periodā 

nav bijuši saslimšanas simptomi un Ag tests 

ir negatīvs. 



Zināšanai: Atbilstoši 28.09.2021 Ministru kabineta noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 114. punktam “ Pilngadīgais izglītojamais vai 

nepilngadīgā izglītojamā likumiskais pārstāvis informē izglītības iestādi par izglītojamā inficēšanos ar 

Covid-19, atrašanos izolācijā, mājas karantīnā vai pašizolācijā.”   

SASLIMUŠIE 

♦  Ja skolēnam ir apstiprināta inficēšanās ar Covid-19 vai ir pamatotas aizdomas par inficēšanos ar 

Covid-19, ko apliecina Ag tests un  

Skolā saņemta informācija par laboratoriski 

apstiprinātu POZITĪVU Covid-19 testu ( no 

laboratorijas vai laboratorijas testu iesniedzis 

vecāks) 

Skolā skolotāja  vai medmāsas klātbūtnē veikts Ag 

tests, kas uzrāda POZITĪVU Covid-19 

➢ Skolā drīkst atgriezties: 

●  ne ātrāk kā astotajā dienā ar likumiskā 

pārstāvja zīmi, kurā norāda, ka vismaz 24 

stundu laikā pirms atgriešanās skolā nav 

bijuši slimības simptomi. Tad ārsta zīme 

netiek prasīta. 

●  ar ārsta zīmi 

➢ Skolā drīkst atgriezties ne ātrāk kā 

astotajā dienā ar vecāku zīmi, kurā 

norāda, ka vismaz 24 stundu laikā pirms 

atgriešanās skolā nav bijuši slimības 

simptomi. Ārsta zīme netiek prasīta. 

➢ Nav obligāta prasība Ag testa rezultātu 

apstiprināt laboratorijā ( šajā gadījumā 

skolēns  nesaņem pārslimošanas 

sertifikātu). 

 

Laboratorijas vairs nepieņem testus no skolēniem un darbiniekiem, kuriem nav slimības simptomu.  

♦  Ja skolēnam vai darbiniekam atbilstoši grafikam ( svētdienas un trešdienas vakarā) mājās veiktais Ag 

tests ir  

POZITĪVS un ir saslimšanas 

simptomi 

POZITĪVS, bet nav saslimšanas 

simptomu  

APŠAUBĀMS (ar vājo otro 

svītriņu) 

➢ Nākošajā dienā dodas 

testu nodot katram 

izdevīgākajā laboratorijā.  

BIOR laboratorijā Lejupes ielā 3  

joprojām skolēni un skolotāji var 

nodot siekalu testus bez 

pieraksta tam paredzētajā vietā. 

➢ Nākošajā dienā siekalu 

testus no 8.15 – 9.00 

nodod skolā  āra mūzikas 

telpā M5 Matīsa ielā 39.  

➢ Līdz rezultātu 

saņemšanai dodas mājās 

un atrodas pašizolācijā.  

➢ Nākošajā dienā siekalu 

testus no 8.15 – 9.00 

nodod skolā  āra mūzikas 

telpā M5 Matīsa ielā 39. 

➢ Līdz rezultātu 

saņemšanai dodas mājās 

un atrodas pašizolācijā.   

 

MASKAS 

No 25. janvāra nedrīkst lietot auduma maskas.  

➢ Skolā atļauts lietot:  

●  iepriekš centralizēti iegādātās un izsniegtās nemedicīniskās (speciālā auduma) sejas maskas, 

kas ir ar augstu aizsardzības pakāpi, 

●  medicīniskās sejas maskas vai respiratorus bez vārsta ar drošības pakāpi FFP2 – FFP3 vai 

KN95 

➢ 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.   

●  bērni vecumā no 7 līdz 12 gadiem drīkst lietot skolā izsniegto nemedicīnisko (speciālā 

auduma) masku.  


