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Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis”
un bērna vecāku rīcība bērna infekcijas slimību gadījumos
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 404
Rīgā 2015. gada 14. jūlijā (prot. Nr. 34 26. §)
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumos Nr. 890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu

1. Auces novada pirmsskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis” ( turpmāk tekstā Iestāde) ir
izstrādājusi iekšējās kārtības noteikumus, kuros noteikts, kā Iestāde un bērna vecāki rīkojas bērna
infekcijas slimību gadījumos.
2. Iestāde neuzņem bērnus ar:
2.1. infekcijas slimību pazīmēm, tādām kā:
2.1.1. caureju,
2.1.2. vemšanu,
2.1.3. ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelti,
2.1.4. paaugstinātu (virs 37,5 °C) ķermeņa temperatūru,
2.1.5. infekciozas izcelsmes izsitumiem (izsitumi kopā ar paaugstinātu ķermeņa
temperatūru un izmaiņām bērna uzvedībā - miegainība, atteikšanās ēst, dzert, raudulība,
paātrināta elpošana),
2.2. pedikulozi.
3. Ja infekcijas slimību pazīmes - caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte,
paaugstināta (virs 37,5 °C) ķermeņa temperatūra, infekciozas izcelsmes izsitumi (izsitumi kopā
ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru un izmaiņām bērna uzvedībā - miegainība, atteikšanās ēst,
dzert, raudulība, paātrināta elpošana) bērnam parādās dienas gaitā Iestādē, vai, ja Iestādes
medmāsa bērnam konstatē pedikulozi, grupu skolotājas vai iestādes medmāsa nekavējoties par
tiem informē bērnu vecākus vai aizbildņus un bērns nekavējoties no iestādes jāizņem.

4. Līdz vecāku atnākšanai Iestāde nodrošina slimā bērna izolāciju atsevišķā telpā ar nepārtrauktu
ārstniecības personas uzraudzību.
5. Ja bērns nav apmeklējis Iestādi infekcijas slimību pazīmju dēļ vai arī, ja bērns ir slimojis ar
infekcijas slimību, ģimenes ārsts izsniedz izziņu vecākiem Iestādes informēšanai par bērna
veselības stāvokli un, ja nepieciešams, rekomendācijām turpmākai bērna aprūpei pakalpojuma
laikā.
6. Iestādes vadītāja, medmāsa un personāla rīcība grupveida saslimšanas gadījumos, lai
ierobežotu infekcijas slimības izplatīšanos izglītības iestādē:
6.1. Nekavējoties organizēt saslimušo bērnu (bērniem ir vairāki no šiem simptomiem: sāpes
vēderā, caureja, slikta duša, vemšana, paaugstināta ķermeņa temperatūra) izolāciju (bērnus
ievietot atsevišķa telpā un nodrošināt ar individuālam higiēnas priekšmetiem, traukiem
(vēlams – vienreizējas lietošanas trauki)), un informēt vecākus.
6.2. Informēt iestādes personālu par VEAZI gadījumu un veicamajiem kontroles
pasākumiem.
6.3. Telefoniski informēt Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās
nodaļas epidemiologu par grupveida saslimšanas gadījumu.
6.4. Nodrošināt, ka iestādes darbinieki, kuri ir bijuši līdzīgos inficēšanās apstākļos ar
saslimušo bērnu/-iem vai, kuriem ir slimības simptomi, nekavējoties vēršas pie ģimenes
ārsta un informē iestādes administrāciju par iespējamu saslimšanu.
6.5. Nodrošināt, ka iestādes darbinieks ar infekcijas simptomiem pārtrauc darbu. Nepielaist
pie darba personālu ar VEAZI simptomiem.
6.6. Aizliegt vai ierobežot bērnu/personāla pārvešanu uz citām grupām.
6.7. Nekavējoties informēt (vēlams rakstiski) vecākus par reģistrētajiem VEAZI
gadījumiem iestādē un profilakses pasākumiem, t.sk. medicīnisko novērošanu.
6.8. Nodrošināt informācijas sagatavošanu par iestādes apmeklējumu (gan par bērniem, gan
par personālu) un sagatavot kontaktpersonu sarakstu. Katru dienu apkopot informāciju par
saslimušo bērnu un kontaktpersonu skaitu, un personālu, kurš slimības dēļ nav ieradies
darbā.
6.9. Nepieciešamības gadījumā nodrošināt Slimību profilakses un kontroles centra
speciālistiem kontaktpersonu virusoloģisko izmeklēšanu iestādē (ja ir saņemta vecāku
piekrišana bērna virusoloģiskajai izmeklēšanai).
6.10. Stingri sekot bērnu roku mazgāšanai.
Bērniem jāmazgā rokas:
- pēc ierašanās izglītības iestādē;
- ikreiz, kad tās ir acīmredzami netīras;
- pēc tualetes apmeklējuma;
- pirms ēšanas vai dzeršanas;
- pēc saskares ar netīru virsmu;
- pēc šķaudīšanas, klepošanas un deguna šņaukšanas;
- pēc rotaļāšanās ārpus telpām un smilšukastē;;
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- pēc kontakta ar mājdzīvniekiem;
- pēc netīra apģērba aizskaršanas;
- pēc telpu uzkopšanas.
6.11. Atgādināt personālam par roku mazgāšanas nozīmi. Nepieciešamības gadījumā, ja
roku mazgāšana nav pieejama, var lietot ātras un noturīgas iedarbības roku dezinfekcijas
līdzekli.
6.12. Nodrošināt tualetes ar šķidrajām ziepēm, vienreizlietojamiem dvieļiem, atkritumu
tvertnēm, kuru atvēršanai nav nepieciešama pieskaršanās ar roku, tualetes papīru pietiekamā
daudzumā.
6.13. Grupās, kurās reģistrēti saslimšanas gadījumi, veikt mitro uzkopšanu ar dezinfekcijas
līdzekļiem, izmantojot līdzekļus ar norādītu aktivitāti pret vīrusiem atbilstoši tīrīšanas un
uzkopšanas programmai.
6.14. Grupās, kurās reģistrēti saslimšanas gadījumi, mazgāšanai un dezinfekcijai jāizmanto
marķēts inventārs.
6.15. Gadījumos, ja ar saslimušā izdalījumiem piesārņotas virsmas vai priekšmeti,
personālam izmantot individuālos aizsardzības līdzekļus (piemēram, vienreizējās lietošanas
cimdi un vienreizējās lietošanas priekšauts).
6.16. Vienreiz lietojamus cimdus lieto ikreiz, ja paredzēts kontakts ar iespējami infekcioza
bērna izdalījumiem (fēcēm, vēmekļiem), piemēram, mainot autiņbiksītes, palīdzot bērnam
tualetes apmeklējuma laikā, savācot atkritumus vai uzkopjot telpas, kuras piesārņotas ar
bioloģiskajiem materiāliem.
6.17. Cimdus maina pēc katras manipulācijas, ja, aprūpējot bērnu, bijusi saskare ar
potenciāli infekciozu materiālu (fekālijas, brūces izdalījumi, strutas, krēpas u.c.) un tiek
turpināta bērna aprūpe, kā arī tad ja cimdi ir bojāti.
6.18. Pēc lietošanas cimdus izmet atkritumu tvertnē un rokas mazgā ar ziepēm un ūdeni.
6.19. Bieži lietojamās virsmas (piemēram, durvju rokturi, ūdens krāni, tualetes sēdekļi u.c.)
mazgāt un dezinficēt vismaz 2 reizes dienā.
6.20. Izmantot tikai viegli mazgājamas rotaļlietas, nodrošināt to mazgāšanu un dezinfekciju
atbilstoši tīrīšanas un uzkopšanas programmai.
6.21. Nelietot mīkstās rotaļlietas līdz ierobežojošo pasākumu pārtraukšanai.
6.22. Veikt koplietošanas telpu mitro uzkopšanu un vēdināšanu.
7.Šie noteikumi stājas spēkā 2019.gada 11. septembrī.
SASKAŅOTS
PII “Pīlādzītis”
pedagoģiskās padomes sēdēs
04.09.2019. protokols Nr.3-9/3
11.09.2019. protokols Nr.3-9/4
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