
Informācija papildināta: 2022. gada 14. martā. 

Izolācija jāievēro – Covid-19 inficētai personai. 

Epidemioloģiskie drošības pasākumi un testēšana 

Stājas spēkā 14.03.2022. Spēkā līdz 01.04.2022. 

Testēšana 

1. Tiek atcelts apvienotā parauga PĶR tests (laboratorijas Pūla – kociņu tests) rutīnas 
veidā. 

2. Izglītojamiem un darbiniekiem antigēnu paštesti jāveic 2 reizes nedēļā, viens  
mājās –svētdienas vakarā –otrs skolā -trešdienā gan vakcinētiem, gan 
pārslimojušajiem no 61. dienas pēc inficēšanās 
apstiprināšanas. 

3. Pārslimošanas sertifikātus ar antigēna testu var izsniegt tikai pamatojoties uz 
profesionālajiem antigēna testiem. Paštesti neatbilst šīm prasībām. 

4. Covid-19 kontaktpersonas var atgriezties klātienes mācību procesā, neievērojot 
mājas karantīnu ar noteikumu, ja nav novērojami saslimšanas simptomi. 

5. Izglītojamie un nodarbinātie var turpināt mācības un darbu klātienē arī gadījumos, 
ja mājsaimiecībā kontakts ar inficēto turpinās. 

6. Skolēni, konstatējot Covid -19 pozitīvu gadījumu, izolācijā dodas arī pēc Ag 
paštesta, par to paziņojot klases audzinātajam, kā arī sazinās ar ģimenes ārstu par 
slimības ārstēšanu. 

7. Izolācijā esošie skolēni (Covid-19 pozitīvs gadījums) var atsākt apmeklēt skolu 
8.dienā, ja pēdējo 24 stundu laikā nav bijuši slimības simptomi. 
Atsākot apmeklēt skolu, nav nepieciešams uzrādīt laboratoriskās testēšanas 
rezultātu vai ārsta izziņu. 

8. Skolotāji un skolas darbinieki, konstatējot Covid -19 pozitīvu gadījumu, izolācijā 
dodas arī pēc Ag paštesta, par to paziņojot darba devējam, kā arī sazinās ar 
ģimenes ārstu par darbnespējas lapas atvēršanu un turpmāko slimības ārstēšanu. 

9. Skolēnu sertifikātu (vakcinēts, pārslimojis) esamību precizē un aktualizē klases 
audzinātājs. 

10. Darbinieku sertifikātu (vakcinēts, pārslimojis) esamību precizē un aktualizē darba 
devējs. 

Pamatojums  

Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojums Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas 
izsludināšanu” ir zaudējis spēku. 

Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumi Nr. 662 “Epidemioloģiskās 
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” ir spēkā. 

1. Personām ar simptomiem izglītības iestādi apmeklēt ir aizliegts. 
2. Minētie noteikumi neparedz attālinātā mācību procesa organizēšanu 
izglītojamam un attiecīgi gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādi gadījumos, ja 
izglītojamais ir saslimis ar Covid-19. 


