Izglītības iestāžu
testēšana 2022. gada
februārī
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Rutīnas skrīnings februārī



Nevakcinētiem/nepārslimojušiem izglītojamiem pamata un
vidējās izglītības pakāpē tiek saglabāts laboratorijas (kociņu)
apvienotā parauga PĶR tests reizi nedēļā (jau noteiktajās dienās)



Pamata un vidējās izglītības pakāpē izglītojamie un
darbinieki veic 2 antigēna paštestus nedēļā (arī vakcinētie,
gan arī pārslimojušie no 61. dienas pēc inficēšanās apstiprināšanas)



Pirmsskolu izglītības iestāžu darbinieki veic 2 antigēna
paštestus nedēļā (pārslimojušie no 61. dienas pēc inficēšanās
apstiprināšanas)
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Citu izglītojamo grupu rutīnas skrīninga
testēšana
 Izglītojamiem, kuri speciālās izglītības iestādē vai speciālās
izglītības klasē apgūst speciālo pamatizglītības programmu, skolēniem
ar garīgās attīstības traucējumiem vai speciālo pamatizglītības
programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem,
vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem testēšanas kārtība
nemainās (organizē laboratorijas)
 Skolēniem, kuri izglītojas ģimenē un tālmācības skolu skolēniem
(interešu izglītībai (tostarp sportam), profesionālās ievirzes izglītībai) veicami 2 antigēna paštesti nedēļā – tos saņem piesaistītajā izglītības
iestāde. Nevakcinētiem/nepārslimojušiem – ir pieejams valsts
apmaksāts robotizēts siekalu parauga PĶR tests (iespējamas rindas!)
 Pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem rutīnas testēšana
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netiek veikta

Testēšanas shēma izglītojamajiem un
darbiniekiem februārī
Kociņa diena
Otrdiena

Svētdiena
P (visi)

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

K (nevakcinētie,

P (nevakcinētie/

nepārslimojušie)

nepārslimojušie)

Piektdiena

P (vakcinēti,
pārslimojušie)

Trešdiena

P (visi)

K (nevakcinētie,

P (nevakcinētie/

nepārslimojušie)

nepārslimojušie)

P (vakcinēti,
pārslimojušie)

Ceturtdiena

P (visi)

P (nevakcinētie/
nepārslimojušie)

K (nevakcinētie,
nepārslimojušie)

P (vakcinēti,
pārslimojušie)

P – paštests, veic mājās
K – laboratorijas apvienotais paraugs jeb “kociņš” izglītojamajiem, ko veic skolā

Ja mainās epidemioloģiskā situācija, var tikt noteikta paštestu veikšana izglītības iestādē.
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Ja ir pozitīvs laboratorijas (kociņu)
apvienotais klases/grupas paraugs
 iesaistītās personas nodod individuālus siekalu testus.
Izmanto skolai piegādātus stobriņus individuāliem siekalu
paraugiem. Parauga nodošana jāveic epidemioloģiski drošos
apstākļos.
 izglītības iestādes atbildīgā persona par testēšanu organizē
siekalu
paraugu
savākšanu
epidemioloģiski
drošos
apstākļos! (jo personu vidū ir potenciāli infekcioza persona)
 izglītības iestāde, sadarbībā ar
paraugu nogādāšanu laboratorijā

pašvaldību,

nodrošina

 tikai izņēmuma kārtībā var izmantot testēšanu laboratorijās
(pēc iepriekšējā pieraksta), kur jārēķinās ar gaidīšanas rindām
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Pārslimojušie izglītojamie
izglītības iestādēs - I
Ja inficēšanās fakts apstiprināts laboratoriski, vai
saslimšanas faktu konstatējusi skolas ārstniecības vai par
testēšanu atbildīgā persona, veicot antigēna testu, tad:
- 180 dienas pēc inficēšanās apstiprināšanas
persona neveic laboratorijas (kociņu) testu;
- 60 dienas pēc inficēšanās apstiprināšanas neveic
antigēna paštestus;
- no 61. līdz 180. dienai skaitās kā vakcinēta
persona centra algoritmā
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Pārslimojušie izglītojamie
izglītības iestādēs - II
Ja saslimšanas faktu apstiprina tikai paštests, kas veikts mājas
apstākļos, tad 60 dienas pēc inficēšanās:

- laboratorijas testēšanas dienā nepiedalās apvienotā
parauga (kociņu tests) nodošanā, bet nodod individuālu siekalu
testu stobriņā (ar personas identifikāciju)
- veic
nevakcinēti)

antigēna

paštestus

(gan

vakcinēti,

gan

- nevakcinētie no 61. dienas skaitās kā nevakcinēta
persona algoritmā
Jāpievērš uzmanība, vai nav novērojami saslimšanas
simptomi. Persona ar simptomiem nekavējoties ir jāizolē
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Pozitīvs paštests izglītojamajam - I

 Izolācija
un
mājas karantīna
inficētajai
kontaktpersonām saskaņā ar SPKC vadlīnijām

personai

un

 Paziņošanas pienākums izglītības iestādei
 Pozitīva paštesta gadījumā vēlams nodot individuālu siekalu
paraugu:


Ja pozitīvs paštests svētdienas vakarā – sazinoties ar
atbildīgo par testēšanu, stobriņu ar svaigu siekalu
paraugu nogādā izglītības iestādē dienā, kad izglītības
iestāde nodod paraugus laboratorijai vai sadarbībā ar
pašvaldību
organizē
paraugu
transportēšanu
uz
laboratoriju;

 Ja citā dienā – nogādā paraugu izglītības iestādē, un
iestāde sadarbībā ar pašvaldību organizē paraugu
transportēšanu uz laboratoriju, atbilstoši testēšanas
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prasībām.

Pozitīvs paštests izglītojamajam
II
 Ja nepastāv nekādas iespējas siekalu parauga nodošanai,
pozitīvs paštests ir pamats izolācijai/ karantīnai, kā arī saziņā
ar ģimenes ārstu darba nespējas lapas saņemšanai
likumīgajam pārstāvim, ja tāda nepieciešama (tas ir spēkā uz
ārkārtējās stāvokļa laiku)

 Ja antigēna testu veic ārstniecības persona, šo faktu varēs
reģistrēt NVD, un tad 60 dienu periodā nav jāveic rutīnas testi
 Sadarbspējīgu
pārslimošanas
sertifikātu
izsniedz
tikai
pamatojoties uz pozitīvu laboratorijā veiktu PĶR testu (ES
Regula) – der siekalu vai uztriepes PĶR tests

9

Paraugu loģistika no mājām

Gadījumos, ja pastāv epidemioloģisks risks individuālo siekalu
paraugu nogādāšanai uz izglītības iestādi, stobriņa komplektu
ar paraugu var nogādāt izglītojamā likumiskais pārstāvis, vai
deleģēta persona.

Jāpievērš uzmanība, lai stobriņš ir personalizēts, un satur visu
informāciju par personu! Anonīmus stobriņus nav iespējams
apstrādāt.

1
0

Atgriešanās klātienes mācībās pamata
un vispārējās izglītības skolēniem –
kontaktpersonām
Var piedalīties klātienes mācībās, ja kopš pēdējā kontakta ar inficētu personu
tiek ievērots viens no šādiem nosacījumiem:
•

pagājušas ne mazāk kā 10 dienas;

•

septiņas kalendāra dienas, ikrītu pirms klātienes mācībām veic antigēna skrīninga
(Ag) testēšanu iestādes vadītāja norīkotas atbildīgās personas uzraudzībā (ja 7.
diena iekrīt brīvdienā, veic pēdējo testu pēc brīvdienām);

•

veikts Covid-19 tests: laboratorijas tests vai antigēna tests ārstniecības personas
uzraudzībā - ne agrāk kā septītajā dienā pēc mājas karantīnas uzsākšanas, un
testa rezultāts ir negatīvs (nav derīgs paštests)

!! Mājas karantīnas izbeigšanai ārsta izziņa nav obligāta

Atgriešanās klātienes mācībās pamata
un vispārējās izglītības skolēniem –
kontaktpersonām – 7 dienas veicot
testus pirms mācībām izgl. iestādē
Uzmanību! Šo regulējumu nevar attiecināt uz situāciju, ja vienā mājsaimniecībā
notiek atkārtota kontaktēšanās ar inficētu (vai potenciāli inficētu) personu katru
dienu. Septiņu dienu periods uzsākams ar to dienu, kad mājsaimniecībā visām
izolācijā esošajām personām ir beigusies izolācija.
Septiņu dienu testēšanas
programmu izglītojamajiem.

regulējums

neattiecas

uz

pirmsskolas

izglītības

Veicot paštestus 7 dienas, vēršam uzmanību, ka ja pēdējo testu nav iespējams veikt
7. dienā, to veic nākamajā dienā pēc 7-tās, kad to iespējams izdarīt.
Testi jāveic ārstniecības personas vai par testēšanu atbildīgās personas uzraudzībā,
un tiek atzīmētas personas, kas nodod testu, un rezultāts.

Iziešana no izolācijas

Izglītojamais, kuram ir apstiprināta inficēšanās (laboratorijas
vai paštests), var neievērot izolācijas nosacījumus un
piedalīties klātienes izglītības procesā:
• ja kopš inficēšanās vai aizdomu apstiprināšanās pagājušas
ne mazāk kā septiņas dienas,
• vismaz 24 stundas pirms atgriešanās viņam nav slimības
pazīmju.
Nosacījumi attiecas uz pamata un vidējās izglītības pakāpes
izglītojamajiem, tajā skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes
izglītības
programmās
(izņemot
profesionālās
tālākizglītības
un
profesionālās pilnveides programmas), bērnu uzraudzības pakalpojumu
nodrošinātājiem klātienē.
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Ierobežojumi paātrinātas iziešanas
no karantīnas vai izolācijas laikā
• Atvieglotie mājas karantīnas vai izolācijas nosacījumi primāri
attiecas uz klātienes izglītības procesu
• Netiek atcelta karantīna vai izolācija, bet tiek atviegloti
nosacījumi dalībai klātienes izglītības procesā
• Saglabājas citi ierobežojumi:
• Masku lietošana
• Distancēšanās
• Higiēnas prasības
• Pasākumu neapmeklēšana
• Īpašas piesardzības ievērošana transportlīdzekļos
• Izvairīties no jebkādiem kontaktiem ar riska grupām
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Kontaktpersonas - darbinieki
izglītības iestādēs
Pedagogs un tehniskais darbinieks - kontaktpersona:

Karantīnas laikā drīkst veikt darba pienākumus, ja
nodrošināta testēšana ar antigēna paštestiem septiņu dienu
laikā pēc pēdējā kontakta ar inficēto personu.
Testu veic izglītības iestādes vadītāja norīkotas atbildīgās
personas uzraudzībā.
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