
 

   

Kurš ir uzskatāms par  
kontaktpersonu? 

Personas, kuras piedalījās 
klases/grupas testēšana, 
pārbaudot apvienoto 
paraugu 

Personas no  klases/grupas, 
kuras  nepiedalījās testēšanā,  
(sadarbspējīgs vakcinācijas 
vai  pārslimošanas  
sertifikāts), bet  apmeklēja  
klasi/grupu 48  stundas līdz 
testēšanai; pedagogi  
(sertifikāts), kurām ir  bijis 
augsta riska  kontakts 

Personas no  klases/grupas, 
kas  nepiedalījās testēšanā  
prombūtnes dēļ, bet  
apmeklēja klasi/grupu  48 
stundas līdz testēšanai, vai 
pedagogi,  kurām ir bijis 
augsta  riska kontakts 

Vai personai 
Jāatrodas mājas  
karantīnā? 

Jā, 
bet var mācīties attālināti 

Nē Jā, 
bet var mācīties attālināti 

Kā  saņem ziņu par 
apvienotā parauga  
testēšanas rezultātu? 

Saņem SMS un e-pastu no 
laboratorijas par pozitīvo  
rezultātu un tālāku rīcību 

Nesaņem Nesaņem 

Kā persona saņem ziņu 
par kontaktpersonas  
statusu? 

E-veselībā (izglītības iestāde 
iekļauj personu 
kontaktpersonu sarakstā un 
nosūta SPKC) 

E-veselībā (izglītības iestāde
 iekļauj personu  
kontaktpersonu sarakstā un 
nosūta SPKC) 

E-veselībā (izglītības iestāde 
iekļauj personu 
kontaktpersonu sarakstā  un 
nosūta SPKC) 

Kad jāveic individuālais 

tests infekcijas avota 

(inficētas personas) 

atklāšanai? 

Jāveic pēc iespējas ātrāk, bet 

ne vēlāk kā 36 stundu laikā 

Pēc iespējas ātrāk, bet ne 

vēlāk kā septiņu dienu laikā 

(izņēmums –  persona ar 

sadarbspejīgu pārslimošanas 

sertifikātu, kas (izdots pirms 

60 dienām un  agrāk) 

Jāveic pēc iespējas ātrāk, bet 

ne vēlāk kā 36 stundu laikā? 

Kā nodot individuālo 

testu? 

Ir jādodas uz ērtāk 

sasniedzamo laboratoriju, 

uzrādot  laboratorijā SMS vai 

e-pastu (kas nāk kopā ar ziņu 

par apvienotā parauga 

rezultātu), kā arī personu 

identificējošo dokumentu 

Ir jādodas uz ērtāk 

sasniedzamo laboratoriju, 

uzrādot laboratorijā e-

veselības ziņu par 

kontaktpersonas statusu 

Ir jādodas uz laboratoriju, 

kura sadarbojas ar attiecīgo 

izglītības iestādi un kurai ir 

nodoti izglītojamā un 

nodarbinātā dati (MK 360 40.9 

punkts). 

Vai testa veikšanai ir 

nepieciešams ārsta 

nosūtījums? 

Nē Nē Nē 

Vai jāveic tests 

noslēdzot mājas 

karantīnu? Kad? 

Jā, ne ātrāk kā 10 dienā pēc 

pozitīvā apvienotā parauga 

noteikšanas. Izmeklējums 

veikts saskaņā ar ģimenes 

ārsta nosūtījumu 

Neattiecas Jā, ne ātrāk kā 10 dienā pēc 

pozitīvā apvienotā parauga 

noteikšanas. Ja prombūtne ir 

garāka nekā mājas karantīna, 

tad testu veic 48 stundu laikā 

pirms ierašanās  izglītības 

iestādē. 

Testa mērķis Apzināt vai personai mājas 

karantīnas laikā nav 

attīstījusies Covid- 19 infekcija 

Neattiecas Apzināt vai personai mājas 

karantīnas laikā nav 

attīstījusies Covid- 19 infekcija 

Vai ir vajadzīga ārsta 

izziņa atgriežoties 

iestādē? 

Jā Neattiecas Jā 

 

Rīcība, ja apvienotais paraugs ir pozitīvs 

  vai vāji pozitīvs, apšaubām vai robežvērtība 


