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Rīcības kārtība bērnu infekcijas slimību gadījumos 
 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 
 2013. gada 17. septembra noteikumiem 

Nr.890 ”Higiēnas prasības bērnu 
uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem 

un izglītības iestādēm, kas īsteno 
pirmsskolas izglītības programmu”15. 

punktu  
 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Šie iekšējie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību kādā Habad  
pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk – Iestāde) darbinieki rīkojas infekcijas slimību 
konstatēšanas gadījumā.  

2. Nosaka profilaktiskos pasākumus bērnu infekcijas slimību konstatēšanas gadījumos, 
personāla un bērna vecāku rīcību slimību gadījumā. 

3. Noteikumi ir saistoši Iestādes personālam un bērnu vecākiem, jo skar bērnu veselības 
aizsardzību Iestādē.  

II. Iestādes rīcība gadījumos, kad bērnam  
konstatētas infekcijas slimību pazīmes 

4. Iestādei ir pienākums neuzņemt bērnu ar tādām infekcijas slimību pazīmēm:*  
4.1. zarnu infekcijas slimības pazīmes (ieskaitot A hepatītu)  – caureja (šķidra vēdera 
izeja), ēstgribas zudums, nelabums, vemšana, slikta dūša, sāpes labajā paribē, 
vēdersāpes ar vai bez ķermeņa temperatūras paaugstināšanos, tumšs urīns un gaiši 
izkārnījumi, ādas un acu dzelte;  
4.2. gripas pazīmes – pēkšņs slimības sākums, galvassāpes, drudzis, paaugstināta 
ķermeņa temperatūra, muskuļu sāpes, kaulu „laušanas sajūta”, aizlikts deguns bez 
iesnām un sauss, rejošs klepus;  



4.3. citu akūto augšējo elpceļu infekciju pazīmes – iesnas, klepus, šķaudīšana, rīkles 
iekaisums, apgrūtināta elpošana, acu konjunktīvas iekaisums ar vai bez paaugstinātas 
ķermeņa temperatūras;  
4.4.  bērnu infekcijas:  
4.4.1. masalu pazīmes – klepus, iesnas, konjunktivīts (acu konjunktīvas iekaisums), 
izsitumi, paaugstināta ķermeņa temperatūra;  
4.4.2. masaliņu pazīmes – izsitumi, limfmezglu pietūkums un paaugstināta ķermeņa 
temperatūra; 
4.4.3.  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 krevelītes; 
4.4.4.  skarlatīnas pazīmes-sākas akūti ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru un sāpēm 
kaklā. Pēc kāda laika ( no dažām stundām līdz 2 – 3 dienām) parādās izsitumi, kas ātri 
izplatās pa seju, kaklu, ķermeni un ekstremitātēm. Izsitumi ir izteiktāki ķermeņa 
dabīgajās ieloku virsmās: padusēs, cirkšņos, elkoņu ieloku virsmā. Uz sejas ir 
raksturīgas klīniskās pazīmes: sārti vaigi ar izsitumiem, bet rajons ap muti ir bāls, 
veidojot bālu trīsstūri; 
4.4.5. difterijas pazīmes-bērnam ir klepus, balss aizsmakums, sāpes kaklā, nespēks, 
paaugstināta ķermeņa temperatūra slimības sākumā. Šie simptomi pakāpeniski 
progresē, un attīstās difterijai raksturīgās pazīmes: 
4.4.5.1. vispārējs savārgums; 
4.4.5.2. temperatūras paaugstināšanās; 
4.4.5.3. kakla sāpes, apsārtums, tūska, rīšanas grūtības; 
4.4.5.4. uz mandelēm parādās netīri pelēks aplikums, kas var izplatīties pa visu rīkli. 
Aplikums ir biezs, ādai līdzīgs, bāli pelēcīgā krāsā; 
4.4.5.5. maziem bērniem aplikums var sākties no balsenes, šādā gadījumā rodas klepus, 
balss aizsmakums un apgrūtināta elpošana; 
4.4.5.6. iespējamas arī galvassāpes un apetītes zudums. 
4.4.6. cūciņas pazīmes-stipras galvassāpes, sāpes locītavās, drudzis, vienpusējs vai 
abpusējs pieauss siekalu dziedzeru pietūkums. 
4.5. 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; 
4.6. pedikulozes (utainības) pazīmes - Redzami paši parazīti – galvas utis un mazi, 
balti plankumi (oliņas vai gnīdas) pie mata saknes, ko ir grūti atdalīt.  
4.7. 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); 
4.8.  Atopiskais dermatīts ar infekcijas klātbūtnes pazīmēm - uz ādas vēro dzelteni 
brūnas krevelītes, ādas mitrošanu, sārtus izsitumus ar strutu pūslīti. 
4.9. Akūta konjunktivīta pazīmes: svešķermeņa sajūta acī, graušana, acs apsārtums, 
izdalījumi no acs, asarošana, plakstiņa tūska. 
5. Bērni nedrīkst apmeklēt Iestādi, ja novērojama kāda no iepriekš minētajām slimību 
pazīmēm. Papildus iepriekš minētajām infekcijas slimību pazīmēm raksturīgas arī 
izmaiņas bērna uzvedībā – miegainība, atteikšanās ēst, dzert, raudulība, paātrināta 
elpošana, galvassāpes, nespēks, u.c. 



 
6. Iestāde neveic ārstniecības iestādes funkcijas un pieņem tikai veselus bērnus bez 
infekcijas  slimību pazīmēm. 
 
7. Parādoties kādai no norādītajām slimības pazīmēm, grupas skolotāja informē 
Iestādes māsu, Iestādes vadītāju, Iestādes māsas prombūtnes laikā, un vecāku/aizbildni.  

III. Profilaktiskie pasākumi Iestādē 

8. Iestādes māsa veic bērnu, kas bijuši kontaktā ar saslimušo, novērošanu un organizē 
grupas dezinfekcijas pasākumus, kas noteikti katrai infekcijai, saskaņā ar dezinfekcijas 
plānu.  
 
9. Bērnus, kuri laikā, kad konstatēta infekcija Iestādi nav apmeklējuši, atgriežoties 
Iestādē, tiek ievietoti grupās, kurās infekcijas gadījumi nav fiksēti. 
 
10. Grupas bērnus  un personālu, kurā tika konstatēta infekcijas slimību pazīmes, netiek  
apvienoti vai pārcelti uz citām grupām; 
 
11.  Netiek pieļauta infekcijas slimību kontaktēto bērnu grupas iesaisti kopīgu  
pasākumu rīkošanā, spēles pagalmā kopā ar citu  grupu bērniem; 
 
12. Kontaktēto bērnu grupas nodarbības zālē (mūzika un sports) organizē pēdējiem un 
pēc nodarbības veic telpu uzkopšanu;  
 
13. Ievēro personīgo un bērnu roku higiēnu pēc  bērna atnākšanas pirmsskolas izglītības 
iestādē, pastaigām, tualetes apmeklēšanas, pirms/pēc ēšanas un, ja nepieciešams, sniegt 
individuālo  palīdzību; 
 
14. Stingri kontrolē ,lai bērni lietotu dvieļus atbilstoši individuālajam marķējumam; 
 
15. Veic grupas telpā visu virsmu un inventāra mazgāšanu un dezinfekciju, izmantojot 
mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus atbilstoši instrukcijām; 
 
16. Veic koplietošanas telpu mitro uzkopšanu un vēdināšanu bērnu pastaigu laikā. 
 
17. Izmanto tikai viegli mazgājamas rotaļlietas, nodrošinot to mazgāšanu ar 
atbilstošiem mazgāšanas līdzekļiem; 
 
18. Gadījumos, ja nākas saskarties ar ķermeņa izdalījumiem (izkārnījumiem, urīnu, 
vēmekļu masām), asinīm vai izšļakstītiem ķermeņa šķidrumiem, veicot virsmu un telpu 
uzkopšanu, lieto individuālās aizsardzības līdzekļus  (cimdus un priekšautu).  
 
19. Stingri ievēro normatīvajos aktos noteikto kārtību telpu vēdināšanā un mitrajā 
uzkopšanā. 
 
20. Iestādes māsa, vadītāja vai dežūradministrators: 
20.1. sniedz pirmo palīdzību saslimušajam un, ja nepieciešams, izsauc Neatliekamo 
medicīnisko palīdzību, informējot vecākus/aizbildņus. 



20.2. nodrošina pastāvīgu darbinieka klātbūtni pie saslimušā bērna, ja tas ir izolēts no 
citiem bērniem, līdz ierodas vecāki/aizbildņi vai Neatliekamā medicīniskā palīdzība; 
20.3. nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles 
centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja radušās aizdomas par grupveida 
saslimšanu iestādē: (iestādē ir divas vai vairākas personas (darbinieki vai bērni) ar 
šādām infekcijas slimības pazīmēm: caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu 
dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi; 
20.4. nodrošina vecāku/aizbildņu informēšanu par iespējamu saslimšanu;  
20.5. Informē vecākus par veicamajiem infekcijas slimību ierobežojošiem un 
profilakses pasākumiem . 
  

IV. Vecāku rīcība gadījumos, kad bērnam konstatētas infekcijas slimību 

pazīmes 

21. Vecākiem pēc telefoniskas informācijas saņemšanas par bērna veselības stāvokļa 
pasliktināšanos, jāierodas pakaļ bērnam steidzami, ne vēlāk kā vienas stundas 
laikā.  
 
22. Pēc slima bērna izņemšanas no Iestādes, vecāku pienākums ir vērsties ar bērnu 
ārstniecības iestādē pie ģimenes ārsta. Lai izslēgtu infekcijas slimību izplatību, Iestāde 
pieņemt bērnu tikai ar ārsta rakstisku slēdzienu.  
 
23. Vecāki un bērna likumiskie pārstāvji seko līdz sava bērna veselības stāvoklim un 
uz Iestādi bērnu ar infekcijas slimību pazīmēm neved, respektē citu bērnu tiesības 
uzturēties Iestādē drošā vidē, pēc iespējas samazinot risku saslimt. 
 

V. Noslēguma jautājumi 

24. Ar šiem noteikumiem Iestādes vecāki tiek iepazīstināti reizi gadā vai pēc 
vajadzības.  

25. Iestādes darbinieki un vecāki par iepazīšanos ar minēto kārtību parakstās Iestādes 
noteiktās formas veidlapā. 

26. Noteikumus izdod un paraksta Iestādes vadītājs. 

27. Noteikumi stājas spēkā ar 2019.gada 1.septembri.  

* infekcijas slimību pazīmes norādītas saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles 

centra mājas lapā www.spkc.gov.lv pieejamo informāciju 

 
 
Direktora p.i.                  S.Arhipova  
 

 

 

 

 


