
lieto sejas masku, dezinficē rokas;  
dodas mājās (skolotājs par to informē vecākus);
var palikt skolas noteiktajā telpā sagaidīt vecākus, skolas
autobusu (brauc mājās, nepakļaujot citus skolēnus
inficēšanās riskam un turpmākai mājas karantīnai kā
kontaktpersonām);
vecāki informē ģimenes ārstu;
veic apstiprinošo testu;
skolēnam un kontaktpersonām mājsaimniecībā ir mājas
karantīna (pieaugušajiem ar DNL) līdz atbildes saņemšanai
par apstiprinošā testa rezultātu.

 

4.-12. klases veic skolotāju vadībā un uzraudzībā;
skolotājs izskaidro, ka pozitīvs tests nav pārkāpums;  
4.-6. klasei skolotājs skaļi atkārto darbību secību atbilstoši
instrukcijai (vai uzskatāmi nodemonstrē paštesta
veikšanas darbības); 
skolēns paštesta rezultātu skolotājam uzrāda individuāli;
tiek sniegts atbalsts skolēnam pozitīva paštesta gadījumā;
atbildīgā persona paskaidro tālāko skolēna rīcību, ja ir
pozitīvs paštesta rezultāts. 

 

Skolēna rīcība pozitīva paštesta gadījumā skolā:
 

AG PAŠTESTU SKRĪNINGA PROCEDŪRAS
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

nozīmēta atbildīgā persona par skrīningu; 
saskaņā ar aktuālā testēšanas algoritma 

      Pielikumu Nr. 1 notiek:
  - laboratorijas skrīnings nevakcinētiem; 
  - noteiktās dienās izglītojamo skrīnings ar paštestiem          
nevakcinētiem, vakcinētiem un pārslimojošiem no 7.
nedēļas pēc sadarbspējīga Covid-19 pārslimošanas
sertifikāta izdošanas: 4.-12. klasēm skolā; 1.-3. klasēm
mājās vecāku uzraudzībā;

Skolas apstiprināta kārtība:

Antigēna paštests mājās:

Paštests skolā:

videopamācība: https://youtu.be/d9u_0Pf0C7E;
noteikta paštestu uzskaites kārtība;
noteikts paziņošanas veids skolai par pozitīvo antigēna paštestu mājās;
noteikta kārtība apstiprinošā testa veikšanai pozitīvā paštesta gadījumā 
 (nodod laboratorijā vai skola savāc siekalu paraugus un nodod tos
laboratorijai).

 

1.-3. klases veic vecāku uzraudzībā;  
par pozitīvo paštestu vecāki nekavējoties paziņo

skolēns ar pozitīvu paštestu pēc iespējas ātrāk veic

skolēns paliek mājās, ievēro izolāciju līdz atbildes saņemšanai par
apstiprinošā testa rezultātu;
skolēnam un kontaktpersonām mājsaimniecībā ir mājas karantīna
(pieaugušajiem ar DNL) līdz atbildes saņemšanai par apstiprinošā
testa rezultātu.

       skolai atbilstoši noteiktajai kārtībai un ģimenes ārstam;

       apstiprinošu testu; 

https://youtu.be/d9u_0Pf0C7E


Apstiprinošā testa rezultāts
pozitīvs: 

siekalu paraugus apstiprinošam testam nodod
skolā, izmantojot laboratorijas piegādātas mēģenes,
ja skola organizē siekalu paraugu nodošanu
laboratorijai; 
apstiprinošu testu veic laboratorijā;
skolēniem vai vecākiem ir pienākums informēt skolu
par testa rezultātu.

 
 

Apstiprinošā testa rezultāts 
negatīvs: 

skolēns un
mājsaimniecības
locekļi turpina
izolāciju un mājas
karantīnu ierastā
kārtībā; 
skola informē
izglītības iestādes
kontaktpersonas
(klasesbiedrus,
skolas darbiniekus)
par mājas
karantīnas
turpināšanu.

 

skolēns un
mājsaimniecības
locekļi izolāciju un
mājas karantīnu
pārtrauc; 
skola informē
izglītības iestādes 
 kontaktpersonas
(skolēnus un skolas
darbiniekus) par
mājas karantīnas
pārtraukšanu;
 ģimenes ārsts
kontaktpersonām
(pieaugušajiem)
slēdz DNL. 

 

Apstiprinošā vīrusa RNS noteikšanas testa veikšana:

Detalizēta informācija ir pieejama Slimību profilakses un kontroles centra
tīmekļvietnē dokumentā “Ieteikumi izglītības iestādēm izglītojamo
testēšanai un rīcībai, ja tiek konstatēts Covid19 gadījums”
https://www.spkc.gov.lv/lv/rekomendacijas

 

Veselības inspekcija

atbildīgā persona nosūta SPKC informāciju par personu
ar pozitīvo paštesta rezultātiem  (persona ar aizdomām
par COVID - 19) un personām izglītības iestādē, kuras bija
augsta riska inficēšanās kontaktā ar šo personu
https://www.spkc.gov.lv/lv/media/15735/download,
izmantojot SPKC kontaktpersonu veidlapu;
ja ir iespējams, skola sadarbībā ar laboratoriju organizē
siekalu paraugu savākšanu apstiprinošā testa veikšanai;
atbildīgā persona informē kontaktpersonas izglītības
iestādē par nepieciešamību ievērot mājas karantīnu līdz 
 atbildes saņemšanai par apstiprinošā testa rezultātu
personai ar aizdomām par COVID – 19.

 

Skolas rīcība pozitīva paštesta gadījumā skolā vai mājās:
 

Skaidrojumi: 
paštests - AG (antigēna) paštests
apstiprinošais tests  - apstiprinošais SARS-CoV-2vīrusa RNS noteikšanas tests

https://www.spkc.gov.lv/lv/rekomendacijas
https://www.spkc.gov.lv/lv/media/15735/download

