
Karantīna, atgriešanās skolā pēc karantīnas, slimības un prombūtnes 

 

Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanai” (09.06.2020.) 55. punkts nosaka: ”Kontaktpersonai 

nosaka mājas karantīnu – 14 dienas pēc pēdējā kontakta ar personu, kurai apstiprināta Covid-

19 infekcija. Mājas karantīnas laikā persona: 

55.1. uzturas dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā un ir pieejama saziņai un sadarbībai 

ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām; 

55.2. nepakļauj citas personas inficēšanās riskam, neveido tiešus kontaktus ar citiem 

cilvēkiem (neuzņem viesus, nedodas privātās vizītēs, uz darbu, sabiedriskām un 

publiskām vietām un telpām, kur uzturas daudz cilvēku); 

55.3. ievēro centra epidemiologa un ārsta norādījumus; 

55.4. mājas karantīnu pārtrauc tikai ar ārstējošā ārsta atļauju.” 

 

Šo pašu noteikumu 55.2 punktā minēts: “Mājas karantīnu var pārtraukt agrāk, ja, veicot 

Covid-19 laboratorisko diagnostiku ne agrāk kā mājas karantīnas desmitajā dienā, ir saņemts 

negatīvs testa rezultāts. Mājas karantīnu nepiemēro personām ar sadarbspējīgu 

pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikātu, šo personu pienākums ir nedēļas laikā pēc 

kontakta ar inficēto personu veikt Covid-19 testu.” 

 

 Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanai” (09.06.2020.) 40.9 4. punkts nosaka: “Ja izglītojamie 

pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē atgriežas izglītības iestādē pēc prombūtnes vai 

neiekļaujas izglītības iestādes testēšanas grafikā, viņi 48 stundu laikā pirms ierašanās 

izglītības iestādē Covid-19 testu veic patstāvīgi laboratorijā, kura sadarbojas ar attiecīgo 

izglītības iestādi un kurai ir nodoti izglītojamā un nodarbinātā dati.” 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, skolēns no karantīnas vai slimības drīkst atgriezties ar 

ģimenes ārsta izziņu un negatīvu testa rezultātu, bet, ja skolēns nav bijis skolā testēšanas 

dienā citu iemeslu dēļ, atgriezties skolā drīkst ar negatīvu testa rezultātu. 

Pļaviņu vidusskolas skolēnu un darbinieku testēšanu bez ģimenes ārsta nosūtījuma veic 

laboratorija “BIOR”, tās filiāle atrodas Jēkabpilī, Brīvības ielā 258a. Darba laiks pirmdienās 

un trešdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.30, bet otrdienās, ceturtdienās un piektdienās no 

plkst.8.00 līdz plkst. 11.00. Tālruņi informācijai: 29482566; 28683437; 65221862. 

Sargāsim savu un līdzcilvēku veselību! 

    Pļaviņu vidusskolas direktore Ilze Luksa 

 


