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KĀRTĪBA, KĀDĀ RĪKOJAS BĒRNU INFEKCIJAS SLIMĪBU GADĪJUMOS 

 

 Izdoti saskaņā ar 2013.gada 17.septembra 

 Ministru kabineta noteikumu Nr.890 

,,Higiēnas prasības bērnu uzraudzība 

pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, 

                   kas īsteno pirmsskolas 

programmu”13.,14.,15.punktu  
   

1.Vispārīgie jautājumi 

 

1.Šis iekšējais normatīvais akts (turpmāk-kārtība) nosaka Šķibes pamatskolas pirmsskolas izglītības 

pakāpē strādājošo darbinieku un bērna likumisko pārstāvju (turpmāk-vecāki) rīcību bērnu infekcijas 

slimību gadījumos (turpmāk-kārtība). 

2.Kārtības mērķis ir novērst vai mazināt infekcijas slimību izplatīšanos izglītības iestādē. 

3.Kārtība nosaka: 

3.1.infekcijas slimību pazīmes; 

3.2.vecāku rīcību, ja bērnam ir infekcijas slimība; 

3.3.izglītības iestādes darbinieku rīcību, ja ir aizdomas, ka bērnam ir saslimšana ar kādu no infekcijas 

slimībām; 

3.4.izglītības iestādes darbinieku veicamos pasākumus, ja izglītības iestādē ir reģistrēta saslimšana ar 

infekcijas slimību. 

4.Kārtības ievērošanas uzraudzību veic izglītības iestādes medicīnas darbinieki, uzraudzības kvalitātes 

kontroli veic izglītības iestādes direktora vietnieks izglītības jomā (pirmsskolas posmā).  

 

2.Infekcijas slimību pazīmes 

 

5.Zarnu infekcijas slimības pazīmes: caureja (šķidra vēdera izeja trīs un vairāk reižu dienā), ēstgribas 

zudums, nelabums, vemšana, vēdersāpes ar vai bez ķermeņa temperatūras paaugstināšanās. 

6.Gripas pazīmes: pēkšņs slimības sākums, galvassāpes, drudzis, ķermeņa temperatūras 

paaugstināšanās, muskuļu sāpes, kaulu ,,laušanas sajūta”, ,,aizlikts” deguns bez iesnām un sauss, 

,,rejošs” klepus. 

7.Citu akūto augšējo elpceļu infekciju pazīmes: iesnas, klepus, šķaudīšanās, rīkles iekaisums, 

apgrūtināta elpošana, acu konjunktīvas iekaisums ar vai bez ķermeņa temperatūras paaugstināšanās. 

8.Masalu pazīmes: klepus, iesnas, acu konjunktīvas iekaisums, izsitumi, ķermeņa temperatūras 

paaugstināšanās. 

9.Vējbaku pazīmes: ķermeņa temperatūras paaugstināšanās līdz 38-39℃, galvassāpes, vispārējs 

nogurums, ēstgribas zudums, izsitumu uz ķermeņa parādīšanās pēc 2-4 dienām dažādās ķermeņa 

vietās. 

10.Ķermeņa temperatūras paaugstināšanās virs 37.5℃ bez citām infekcijas slimības pazīmēm vai virs 

37.0℃, ja ir citas infekcijas slimības pazīmes. 
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11.Pedikulozes pazīmes: pastāvīga spēcīga galvas un kakla mugurējās daļas ādas nieze, ādas (aizauss 

rajonā un kakla mugurējā daļā) sakasījumi - mazi, sarkani uztūkumi, ādas sacietējumi ar seroziem 

(ūdeņainiem) izdalījumiem. Mazi, balti plankumi pie mata saknes, ko ir grūti atdalīt. Redzami paši 

parazīti - galvas utis. 

12.Kašķa pazīmes: izteikta nieze un nelieli pūslīši, kas var būt klāti ar krevelītēm. Pūslīši pārsvarā ir uz 

vietām, kur ir plāna āda, piemēram, pirkstu starpās, uz vēdera, augšdelmu iekšpusēs pie padusēm, uz 

apakšdelmu locītavām pie plaukstas, uz dzimumorgāniem. 

 

3.Vecāku rīcība, ja bērnam ir infekcijas slimība 

 

13.Vecāki neved bērnu uz izglītības iestādi, jo izglītības iestāde neuzņem bērnu, ja viņam ir 

konstatētas infekcijas slimības pazīmes. 

14.Jā bērnam grupā novēro infekcijas slimības pazīmes un ir nepieciešama medicīniskā palīdzība, 

vecāki rīkojas šādi: 

14.1.saņemot izglītības iestādes medicīnas māsas zvanu, vecāki pēc iespējas ātrāk ierodas pēc bērna; 

14.2.ja bērns no izglītības iestādes ir nosūtīts mājās ar aizdomām par saslimšanu ar infekcijas slimību, 

atgriežoties grupā, vecāki grupas pirmsskolas skolotājai iesniedz ģimenes ārsta izziņu par atļauju 

apmeklēt izglītības iestādi. Bez ģimenes ārsta izziņas bērns izglītības iestādē netiek pieņemts. 

  

4.Izglītības iestādes darbinieku rīcība, ja ir aizdomas, ka bērnam ir saslimšana ar kādu no 

infekcijas slimībām 

 

15.Ja bērnam, atrodoties izglītības iestādē, parādās kāda no infekcijas slimību pazīmēm, izglītības 

iestādes grupu pirmsskolas skolotāji par iespējamo saslimušo bērnu ziņo izglītības iestādes medicīnas 

māsai. 

16.Medicīnas māsa rīkojas šādi: 

16.1.veicot apskati, tiek novērtēts bērna veselības stāvoklis, tiek veikta bērna izolācija, ja 

nepieciešams; 

16.2.tiek veikts zvans vecākiem, lai informētu par bērna saslimšanu un norunātu bērna vecāku 

ierašanos pēc bērna; 

16.3.tiek nodota informācija izglītības iestādes direktoram, direktora vietniekam izglītības jomā 

(pirmsskolas posmā) un, ja valstī noteiktais algoritms paredz, Slimību profilakses un kontroles centra 

reģionālās nodaļas epidemiologam. 

17.Izglītības iestādes direktors un direktora vietnieks izglītības jomā (pirmsskolas posmā) rīkojas šādi: 

17.1.pie saslimušā bērna, kurš ir nošķirts no citiem bērniem, nodrošina pirmsskolas darbinieka 

klātbūtni; 

17.2.pēc nepieciešamības informē citus izglītības iestādes vecākus par saslimšanas gadījumiem. 

 

5.Izglītības iestādes darbinieku veicamie pasākumi, ja izglītības iestādē ir reģistrēta 

saslimšana ar infekcijas slimību 

 

18.Izglītības iestāde veic šādus pasākumus: 

18.1.nekavējoties organizē kontaktpersonu medicīnisko novērošanu, sākot no dienas, kad bija pēdējais 

kontakts ar slimnieku vai infekcijas nēsātāju; 

18.2.infekcijas skartajā grupā, sākot no dienas, kad bijis pēdējais kontakts ar slimnieku vai infekcijas 

nēsātāju, nodrošina ierobežojošus pasākumus: 

18.3.1.nepārceļ bērnus un personālu uz citām grupām; 

18.3.2.neapvieno ar citu grupu bērniem; 

18.3.3.nepieļauj kopīgu pasākumu rīkošanu, nepieļauj uzturēšanos pagalmā kopā ar citu grupu 

bērniem; 

18.3.4.organizē pastiprinātu telpu dezinfekciju un vēdināšanu grupā un citās telpās pēc 

nepieciešamības, ja tajā ir bijis bērns, kuram reģistrēta saslimšana ar infekcijas slimību; 

18.3.5.veic ēdienu trauku regulāru dezinfekciju; 

18.4.nodrošina visus izglītības iestādes sanitāros mezglus ar šķidrajām ziepēm; 

18.5.pastiprināti seko bērnu roku mazgāšanai pēc ierašanās izglītības iestādē, pastaigām, tualetes 

apmeklēšanas, pirms ēšanas un, ja nepieciešams, individuāli sniedz palīdzību bērniem nomazgāt rokas; 



18.6.pastiprināti kontrolē, lai bērni lietotu dvieļus atbilstoši individuālajam marķējumam; 

18.7.patstāvīgi veic virsmu un inventāra mazgāšanu, izmantojot mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus 

atbilstoši instrukcijām; 

18.8.veic regulāru koplietošanas telpu mitro uzkopšanu un vēdināšanu bērnu pastaigas laikā; 

18.9.izmanto tikai viegli mazgājamas rotaļlietas, nodrošinot to mazgāšanu un dezinfekciju katras 

darbadienas beigās; 

18.10.informē vecākus par veicamajiem infekcijas slimību epidemioloģiskās kontroles pasākumiem.  

 

6.Noslēguma jautājumi 

 

19.Direktora vietnieks izglītības jomā (pirmsskolas posmā) iepazīstina darbiniekus ar kārtību, 

darbiniekam uzsākot darbu izglītības iestādē un atkārtoti pēc nepieciešamības. 

20.Grupas pirmsskolas skolotāji iepazīstina vecākus ar kārtību mācību gada sākumā un pēc 

nepieciešamības. 

21.Grozījumus kārtībā pēc nepieciešamības veic izglītības iestādes direktors. 

 

Direktore           S.Pluģe 

   

 

 


