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Kārtība, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumos Pļaviņu vidusskolā
2022. gada 12. aprīlī

Nr. 1.3.-8/8
Izdoti saskaņā ar Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 72. pantu un 24.07.2018. Ministru kabineta
noteikumu Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar
iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības
pārbaužu veikšanas kārtība”

I Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka Pļaviņu vidusskolas (turpmāk – Skola) un izglītojamā likumiskā
pārstāvja (turpmāk – vecāks) rīcību izglītojamo infekcijas slimību gadījumos (turpmāk –
Kārtība).
2. Kārtības mērķis ir mazināt infekcijas slimību izplatīšanos Skolā.
3. Kārtības ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Skolas direktors vai viņa norīkots
atbildīgais darbinieks (medmāsa).
II Vecāku rīcība
4. Izglītojamais neapmeklē Skolu, ja novērojama kāda no šādām infekcijas slimību pazīmēm:
4.1. zarnu infekcijas pazīmes – caureja (šķidra vēdera izeja trīs un vairāk reizes dienā),
ēstgribas zudums, nelabums, vemšana, vēdersāpes ar vai bez ķermeņa temperatūras
paaugstināšanos;
4.2. gripas pazīmes – pēkšņs slimības sākums, galvassāpes, drudzis, paaugstināta ķermeņa
temperatūra, muskuļu sāpes, sāpes kaulos, aizlikts deguns bez iesnām un sauss, kairinošs
klepus;
4.3. citu akūto augšējo elpceļu infekciju pazīmes – stipras iesnas, klepus, šķaudīšana, rīkles
iekaisums, apgrūtināta elpošana, acu konjunktīvas iekaisums ar vai bez paaugstinātas
ķermeņa temperatūras;
4.4. akūta vīrushepatīta (ieskaitot A hepatītu) pazīmes – slikta dūša, ēstgribas zudums,
nogurums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, sāpes labajā paribē, iespējami zarnu trakta
darbības traucējumi ar vai bez paaugstinātas ķermeņa temperatūras, vēlāk ādas un acu
dzelte, tumšs urīns un gaiši izkārnījumi;
4.5. masalu pazīmes – klepus, iesnas, konjunktivīts (acu konjunktīvas iekaisums), izsitumi,
paaugstināta ķermeņa temperatūra;
4.6. masaliņu pazīmes – izsitumi, limfmezglu pietūkums un paaugstināta ķermeņa
temperatūra;
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4.7. vējbaku pazīmes – paaugstināta ķermeņa temperatūra līdz 38 – 39°C, galvassāpes,
vispārējs nogurums, ēstgribas zudums, pēc 2 – 4 dienām dažādās ķermeņa vietās, arī galvas
matainajā daļā, parādās nelieli, nedaudz piepacelti, sārti izsitumi, kuri ātri vien piepildās ar
dzidru vai bālganu šķidrumu un kļūst par pūslīšiem. Pūslīši pārplīst vai kasot tiek pārplēsti,
to vietās veidojas kreveles;
4.8. ķermeņa temperatūras paaugstināšanās virs 37,5oC (mērot ķermeņa temperatūru
padusē) bez citām infekcijas slimības pazīmēm vai virs 37,0 o C, ja ir citas infekcijas
slimības pazīmes;
4.9. mikrosporijas (infekcioza ādas sēnīšu slimība) pazīmes – uz ādas apaļi vai ovāli,
sārti plankumi, kas, izzūdot no centra, veido divus vienu otrā ieslēgtus gredzenus. Galvas
matainajā daļā lieli plankumi ar ādas lobīšanos, mati pie pamatnes nolūzuši;
4.10. pedikulozes (utainības) 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
(oliņas vai gnīdas) pie mata saknes, ko ir grūti atdalīt. Redzami paši parazīti – galvas utis;
4.11. 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 (niezes dēļ bērns ir kašķīgs, nevar koncentrēties);
4.12. enterobiozes (spalīšu invāzijas) pazīmes ˗ izteikta nieze anālās atveres apvidū, kas
var būt par cēloni bezmiegam, neirastēnijai. Anālās atveres apvidus kasīšana dažreiz rada
izsitumus, iekaisumu un pat strutošanu.
5.
Izglītojamais neapmeklē Skolu, ja konstatēta kāda no šīs Kārtības 4. punktā noteiktajām
infekcijas slimības pazīmēm. Papildus šīm pazīmēm raksturīgas arī izmaiņas izglītojamā
uzvedībā – miegainība, atteikšanās ēst, dzert, raudulība, paātrināta elpošana, galvassāpes,
nespēks u.tml.
6.
Izglītojamā vecāks informē Skolu par izglītojamā neierašanās iemesliem saskaņā ar
Pļaviņu vidusskolas kārtību darbā ar skolēnu kavējumiem.
III Iestādes vadītāja kompetence
7.
Ja Skolā konstatēta kāda no šīs Kārtības 4. punktā noteiktajām infekcijas slimību
pazīmēm, Skolas direktors:
7.1. nodrošina izglītojamā nošķiršanu no pārējiem izglītojamajiem un pastāvīgu darbinieka
(medmāsas) klātbūtni pie saslimušā līdz brīdim, kad vecāki ierodas pēc bērna;
7.2. nodrošina izglītojamā vecāku informēšanu par iespējamu izglītojamā saslimšanu;
7.3. nodrošina izglītojamā vecāku informēšanu par nepieciešamību griezties pie ģimenes
ārsta;
7.4. nodrošina izglītojamā vecāku informēšanu, ka infekcijas slimības apstiprināšanas
gadījumā izglītojamais drīkst atgriezties skolā ar ģimenes ārsta atļauju;
7.5. nodrošina citu izglītojamo vecāku informēšanu, ja Skolā konstatēta kāda no šīs
Kārtības 4. punktā noteiktajām infekcijas slimībām, ievērojot saslimušā izglītojamā tiesības
uz personas datu aizsardzību;
7.6. nodrošina izglītojamo tiesības uz personu datu aizsardzību, saskaņā ar Fizisko personu
datu aizsardzības likumā noteiktos gadījumus.
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IV Darbinieku atbildība
8. Ja Skolas darbinieks konstatē, ka viņa veselības stāvoklis atbilst noteiktajām slimību
pazīmēm (caureja; vemšana; dzelte; drudzis, paaugstināta ķermeņa temperatūra; sāpes
kaklā; ādas izsitumi; ādas bojājumi atklātajās ķermeņa daļās (apdegumi, brūces, augoņi
u.c.); strutaini izdalījumi no acīm, ausīm, deguna)), viņš nekavējoties ziņo darba devējam un
vēršas pie ģimenes ārsta, pārtraucot pildīt savus darba pienākumus Skolā.
9. Ja izglītojamam, atrodoties Skolā, konstatēta kāda no šīs Kārtības 4. punktā norādītajām
slimības pazīmēm, mācību priekšmeta skolotājs vai klases audzinātājs informē Skolas
medmāsu.
10.
Klašu audzinātāji pēc informācijas saņemšanas no Skolas medmāsas informē visus
klases izglītojamo vecākus par Skolā konstatētajām šīs Kārtības 4. punktā norādītajām
slimību pazīmēm.
V Skolas medmāsas kompetence
11. Skolas medmāsas rīcība, ja izglītojamam konstatēta kāda no šīs Kārtības 4. punktā
minētajām infekcijas slimību pazīmēm:
11.1. nodrošina patstāvīgu atrašanos pie saslimušā;
11.2.
nekavējoties sazinās ar izglītojamā vecākiem, lai informētu par izglītojamā
veselības stāvokli un risinātu jautājumu par izglītojamā nošķiršanu no pārējiem
izglītojamajiem;
11.3.
vienojoties par izglītojamā vecāku ierašanos Skolā vai nepieciešamības
gadījumā saņem izglītojamā vecāku piekrišanu izglītojamā hospitalizēšanai, izsaucot ātro
medicīnisko palīdzību;
12. informē klases audzinātāju, nepieciešamības gadījumā – Skolas direktoru, par šīs
Kārtības 4. punktā noteiktām infekcijas slimību pazīmēm un rīcību to konstatēšanas
gadījumos.
VI Profilaktiskie pasākumi Skolā
13. Skolā veic profilaktiskos pasākumus, lai mazinātu infekcijas slimību izplatīšanos (telpu
uzkopšanas un dezinfekcijas plāns; katrai telpu grupai izmanto atsevišķu uzkopšanas
inventāru; telpas, kur nav ierīkota mehāniskā ventilācija, regulāri vēdina; Skolā pieejamā
vietā ir izvietota informācija par higiēnas normu ievērošanas nepieciešamību un citiem ar
veselību saistītajiem jautājumiem; veselīga dzīvesveida, higiēnas un veselību veicinošu
pasākumu popularizēšanu).
VII Atbildīgie un kārtība, kādā izglītojamie un vecāki tiek iepazīstināti ar šo Kārtību
14. Mācību gada sākumā (iestājoties Skolā) vecāki iepazīstas ar Kārtību, kā rīkojas izglītojamo
infekcijas slimību gadījumā Pļaviņu vidusskolā.
15. Mācību gada sākumā (iestājoties Skolā) klases audzinātājs veic izglītojamo instruktāžu par
“Kārtību, kā rīkojas izglītojamo infekcijas slimību gadījumā Pļaviņu vidusskolā”.
Izglītojamie par iepazīšanos ar Kārtību parakstās klases instruktāžu žurnālā.
16. Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā veic Skolas darbinieku iepazīstināšanu ar
“Kārtību, kā rīkojas izglītojamo infekcijas slimību gadījumā Pļaviņu vidusskolā”.
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V Pārejas noteikumi
17. Ar šīs kārtības stāšanos spēkā atzīt par spēku zaudējušu 29.08.2019. Pļaviņu novada
ģimnāzijas direktora apstiprināto „Kārtību, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību
gadījumos Pļaviņu novada ģimnāzijā” (2019., Nr. 1.3.-8/4).
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