
APSTIPRINĀTS SARS-CoV-2 VĪRUSS vai POZITĪVS ANTIGĒNA TESTS (paštests) 

SKOLĒNAM  DARBINIEKAM  

(tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas 

sertifikātu) 

Var atgriezties skolā klātienē, ja kopš 

inficēšanās vai aizdomu apstiprināšanās 

pagājušas ne mazāk kā 7 dienas un vismaz 24 

stundas pirms atgriešanās klātienes izglītības 

procesā nav slimības pazīmju. Nav 

nepieciešams uzrādīt laboratoriskās testēšanas 

rezultātu vai ārsta izziņu. 

 

 

 Darba pienākumus uzsāk ne agrāk kā 

astotajā dienā, ja vismaz 24 stundas 

pirms darba pienākumu atsākšanas 

darbiniekam nav slimības pazīmju un 

to viņš apliecina darba devējam, 

iesniedzot DNL. 

 10 dienas lieto ne zemākas klases kā 

FFP2 respiratoru bez vārsta, ja telpā 

atrodas vairāk par vienu personu. 

 10 dienas neveido ciešus kontaktus ar 

citiem cilvēkiem, neapmeklē 

sabiedriskas vietas un neizmanto 

sabiedrisko transportu 
 

NOTEIKTS KĀ SARS-CoV-2 POZITĪVA GDĪJUMA KONTAKTPERSONA 

SKOLĒNAM 
(neatkarīgi no tā, vai nevakcinēts, vai ar 

vakcinācijas, pārslimošanas sertifikātu) 

DARBINIEKAM 
(ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu) 

 tiek noteikta karantīna 10 dienas, 

atgriežas skolā 11. dienā. Nav 

nepieciešams uzrādīt laboratoriskās 

testēšanas rezultātu vai ārsta izziņu. 

 

VAI 

 

 var turpināt mācību darbu klātienē, ja 

7 dienu laikā kopš pēdējā kontakta ar 

inficēto personu katru reizi pirms 

klātienes mācību uzsākšanas veic 

rutīnas skrīninga testēšanu izglītības 

iestādes vadītāja norīkotas atbildīgās 

personas uzraudzībā atbilstoši centra 

algoritmam 

 karantīnas noteikumus klasei 

nosaka izglītības iestāde, izvērtējot 

katru gadījumu individuāli, 

konsultējoties ar SPKC un 

saskaņojot ar pašvaldību! 

 

 var turpināt veikt darba 

pienākumus,  katru rītu 7 

dienas veicot negatīvu ātro 

antigēna paštestu  
 

VAI 

 vai pēc iespējas ātrāk veic testu 

laboratorijā vai testēšanas punktā, ja 

testa rezultāts 

negatīvs, var turpināt veikt darba 

pienākumus, 10 dienas lietojot FFP2 

respiratoru bez vārsta un 3. vai 4.dienā 
veicot atkārtotu testu (negatīvs);  

VAI 

 atrodas mājas karantīnā 10 dienas 

 

 

MASKU LIETOŠANA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ NO Š.G. 25. JANVĀRA 

Visi izglītojamie un darbinieki 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. Var izvēlēties lietot arī medicīniskās maskas - FFP2 – FFP3 vai KN95. 

Izglītojamiem katram ir izsniegtas divas speciālā auduma (pelēkas) maskas (septembrī un 

janvārī). FFP2 – FFP3 vai KN95 maskas – nodrošina vecāki. 

 

JAUNIE MK NOTEIKUMI PAR KARANTĪNU UN 

AIZSARGMASKU LIETOŠANU 


