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Kārtība, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumos 

 

 
Izdoti saskaņā ar  

Valsts pārvaldes iekārtas likuma  

72.panta pirmās daļas 2.punktu,  

Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumu Nr.890 

 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzība 

 pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, 

 kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”  

15.punktu  

Ministru kabineta 15.01.1999.  

 noteikumiem Nr.7 

 „Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība” 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi  

 

1. Noteikumi nosaka Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk – Iestāde) un 

bērna likumisko pārstāvju (turpmāk - vecāki) rīcību bērna infekcijas slimību gadījumos 

(turpmāk – kārtība).  

2. Kārtības mērķis ir mazināt infekcijas slimību izplatīšanos izglītības iestādē.  

3. Kārtība nosaka: 

3.1. infekcijas slimību pazīmes; 

3.2. vecāku rīcību bērnu slimības gadījumā; 

3.3. rīcību gadījumos, ja Iestādē ir konstatētas infekcijas slimības pazīmes; 

3.4. rīcību gadījumos, ja Iestādē ir reģistrēta saslimšana ar infekcijas slimību. 

4. Kārtības ievērošanas uzraudzību un kontroli veic izglītības iestādes vadītājs vai viņa 

norīkots atbildīgais darbinieks. 

 

II. Infekcijas slimību pazīmes 

 

5. Vecāki nedrīkst vest bērnu uz Iestādi un Iestādē neuzņem bērnu , ja viņam ir 

konstatētas šādas infekcijas slimību pazīmes: 

     5.1. zarnu infekcijas slimības pazīmes – caureja (šķidra vēdera izeja trīs un vairāk 

reizes dienā), ēstgribas zudums, nelabums, vemšana, vēdersāpes ar vai bez ķermeņa 

temperatūras paaugstināšanos; 
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     5.2.  gripas pazīmes – pēkšņs slimības sākums, galvassāpes, drudzis, paaugstināta 

ķermeņa temperatūra, muskuļu sāpes, kaulu „laušanas sajūta”, aizlikts deguns bez 

iesnām un sauss, rejošs klepus; 

      5.3. citu akūto augšējo elpceļu infekciju pazīmes – iesnas, klepus, šķaudīšana, rīkles 

iekaisums, apgrūtināta elpošana, acu konjunktīvas iekaisums ar vai bez paaugstinātas 

ķermeņa temperatūras; 

    5.4. 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; 

     5.5. masalu pazīmes – klepus, iesnas, konjunktivīts (acu konjunktīvas iekaisums), 

izsitumi, paaugstināta ķermeņa temperatūra; 

     5.6. masaliņu pazīmes – izsitumi, limfmezglu pietūkums un paaugstināta ķermeņa 

temperatūra; 

     5.7.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 krevelītes; 

    5.8. tuberkulozes pazīmes – var izpausties kā saaukstēšanās vai gripa, pēc kuras bērns 

ilgstoši nevar atlabt, ieildzis bronhīts, pneimonija, kas nepadodas ārstēšanai. Lielāki 

bērni sūdzas par galvassāpēm, nogurumu, var būt nedaudz paaugstināta ķermeņa 

temperatūra (37,1 – 37,5 C); 

   5.9. salmoneloze – slikta dūša, vemšana, krampji un sāpes vēderā, caureja, drudzis, 

galvassāpes. Ja slimība noris smagā formā, kā arī ja saslimušais ir mazs bērns, liels 

šķidruma zudums var izraisīt smagu organisma atūdeņošanu (dehidrāciju). 

Salmonelozes simptomi parādās 6 –72 stundas pēc inficēšanās; 

    5.10. skarlatīna (šarlaks) – sākas ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru un sāpēm 

kaklā. Pēc laika (no dažām stundām līdz divām trim dienām) parādās izsitumi, kas ātri 

izplatās uz sejas (sārti vaigi ar izsitumiem, rajons ap muti trīsstūra veidā ir bāls), kakla, 

kā arī uz ķermeņa un ekstremitātēm (padusēs, cirkšņos, uz elkoņu ieloka virsmas). 

Raksturīga skarlatīnas izpausme ir angīna, kurai progresējot palielinās limfmezgli; 

   5.11. stomatīts – noris kopā ar paaugstinātu temperatūru (37,5°C–39°C) uz gļotādas 

parādās sāpīgas, sīkas, apaļas erozijas, klātas ar baltu aplikumu; 

   5.12. 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; 

   5.13. 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; 

   5.14. 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; 

   5.15.. 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); 



  5.16. enterobiozes (spalīšu invāzijas) pazīmes - izteikta (mokoša) nieze anālās atveres 

apvidū, kas var būt par cēloni bērna bezmiegam, neirastēnijai. Anālās atveres apvidus 

kasīšana dažreiz rada izsitumus, iekaisumu un pat strutošanu. 

6. Bērni nedrīkst apmeklēt iestādi, ja novērojama kāda no iepriekš minētajām slimību 

pazīmēm - jāņem vērā, ka visas minētās infekcijas slimību pazīmes bērniem parasti 

vienlaikus nenovēro – iespējams, ka būs novērojamas tikai dažas no tām. 

7. Papildus iepriekš minētajām infekcijas slimību pazīmēm raksturīgas arī izmaiņas 

bērna uzvedībā – miegainība, atteikšanās ēst, dzert, raudulība, paātrināta elpošana, 

galvassāpes, nespēks u.c.. 

8. Ja diviem vai vairākiem bērniem vai iestādes darbiniekiem parādījušās vienādas vai 

līdzīgas pazīmes, tas var liecināt par infekcijas slimību, kas jau izplatās kolektīvā.   

  

 

III. Vecāku rīcība bērnu slimības gadījumā 

 

9. Ja bērnam grupā novērotas slimības pazīmes un ir nepieciešama medicīniska 

palīdzība, grupas skolotāja ziņo Iestādes medicīnas māsai un zvana vecākiem, un 

informē par bērna saslimšanu. 

10. Iestādes medmāsa bērnu apskata un, ja nepieciešams izolē no citiem grupas 

bērniem. 

11. Vecāki pēc iespējas ātrāk ierodas bērnam pakaļ. 

12. Ja bērns no iestādes nosūtīts mājās paaugstinātas temperatūras vai citu veselības 

simptomu dēļ, atgriežoties grupā, vecāki iesniedz ģimenes ārsta izziņu par atļauju 

apmeklēt grupu. Bez ārsta izziņas bērnu grupā nepieņem. 

13. Ja slimības dēļ bērns grupu neapmeklē, atgriežoties grupā, vecāki iesniedz grupas 

skolotājai izziņu par bērna veselības stāvokli. 

14. Informēt medicīnas māsu un grupas skolotājas par medikamentu lietošanas 

nepieciešamību bērnam īpašos gadījumos, ja to rakstiski nozīmē ģimenes ārsts. Visos 

citos gadījumos ienest medikamentus grupās ir aizliegts. 

15.  Nepieļaut neveselu bērnu ierašanos un uzturēšanos grupā, apdraudot citu (veselu) 

bērnu veselību. 

16. Ja mājās iepriekšējā vakarā vai naktī bijušas kādas veselības problēmas vai miega 

traucējumi, no rīta, atstājot bērnu grupā, informēt par to grupas skolotāju 

 

 

IV. Rīcība gadījumos, ja Iestādē ir konstatētas infekcijas slimības pazīmes 

 

17. Ja Iestādē ir konstatētas infekcijas slimības pazīmes, darbiniekiem jārīkojas šādi:            

17.1..darbinieks par šo gadījumu nekavējoties informē pirmsskolas iestādes māsu un 

Iestādes vadītāju, lai turpmāk informētu bērna vecākus; 

17.2. Iestādes vadītājs:  

17.2.1. nodrošina, ka bērna vecāki tiek savlaicīgi informēti par infekcijas slimības 

pazīmēm, saslimšanu un/vai slimā bērna nošķiršanu no pārējiem izglītojamiem līdz 

brīdim, kad vecāki ierodas pēc slimā bērna;  

17.2.2. nodrošina pastāvīgu pirmsskolas iestādes māsas vai darbinieka klātbūtni pie 

saslimušā izglītojamā.  

17.3. Iestādes māsa:  

17.3.1. nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles 

centra reģionālās nodaļas epidemiologam, ja radušās aizdomas par grupveida 

saslimšanu Iestādē (ir saslimuši divi vai vairāki darbinieki vai izglītojamie) un ir 



konstatētas šādas infekcijas slimību pazīmes: caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu 

ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi;  

17.3.2. informē vecākus un aicina nekavējoties bērnam nodrošināt ģimenes ārsta 

apmeklējumu, ja Iestādē ir konstatēta kāda no šo Noteikumu 5.punktā minētajām 

infekcijas slimību pazīmēm;  

17.3.3. informē citus vecākus, ja izglītības iestādē konstatēta kāda no šo noteikumu 

5.punktā noteiktajām infekcijas slimībām, ievērojot saslimušā bērna tiesības uz 

personas datu aizsardzību; 

18. Izglītības iestāde ievēro un nodrošina bērna tiesības uz personu datu aizsardzību. 

Informācija par bērna veselības stāvokli ir sensitīvi personas dati, kuri nav izpaužami 

trešajām personām, izņemot Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktos 

gadījumus; 

19. Ja darbinieks sev konstatē infekcijas slimības pazīmes, viņš nekavējoties informē 

par to Iestādes vadītāju un vēršas pie sava ģimenes ārsta. 

 

V. Rīcība gadījumos, ja Iestādē ir reģistrēta saslimšana ar infekcijas slimību 

 

20. Ja Iestādē ir reģistrēta saslimšana ar infekcijas slimību, ir jāveic šādi pasākumi un 

jāievēro šāda kārtība:  

20.1. nekavējoties jānoorganizē un jāveic kontaktpersonu medicīniskā novērošana, 

sākot no dienas, kad ir bijis pēdējais kontakts ar slimnieku vai infekcijas nēsātāju: t.sk. 

jāveic bērnu apskate no rīta pirms viņu pieņemšanas grupā, jāmēra ķermeņa 

temperatūra, ja rodas aizdomas par saslimšanu;  

20.2. infekcijas skartajā grupā, sākot no dienas, kad ir bijis pēdējais kontakts ar 

slimnieku vai infekcijas nēsātāju, jānodrošina šādi ierobežojoši pasākumi:  

20.2.1. nedrīkst pieņemt grupā tos bērnus, kuri nav bijuši kontaktā ar slimnieku vai 

infekcijas nēsātāju;. 

20.2.2. nepārcelt attiecīgās grupas bērnus un personālu uz citām grupām;  

20.2.3. neapvienot šīs grupas bērnus ar citu grupu bērniem;  

20.2.4. nerīkot infekcijas skartajai grupai kopīgus pasākumus ar citām grupām.  

21. Ja grupā ir reģistrēta saslimšana ar infekcijas slimību, šai grupai mūzikas un sporta 

nodarbības organizēt kā pēdējai, bet pēc nodarbībām uzkopt un vēdināt telpas.  

22. Sekot līdzi, lai bērni mazgātu rokas pēc ierašanās Iestādē, kā arī pēc pastaigām, 

tualetes apmeklēšanas, pirms ēšanas un, ja nepieciešams, individuāli palīdzēt bērniem 

nomazgāt rokas.  

23. Sekot līdzi, lai bērni lietotu dvieļus atbilstoši to individuālajam marķējumam.  

24. Veikt virsmu un inventāra mazgāšanu un dezinfekciju, atbilstoši instrukcijām 

izmantojot mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus.  

25. Izmantot tikai viegli mazgājamas rotaļlietas, nodrošināt to mazgāšanu un 

dezinfekciju katras darbadienas beigās, mīkstās rotaļlietas mazgāt veļas mazgājamā 

mašīnā vai nodrošināt to ķīmisko tīrīšanu. Nelietot mīkstās rotaļlietas līdz ierobežojošo 

pasākumu pārtraukšanai.  

26. Informēt vecākus par veicamajiem infekcijas slimību ierobežojumiem un 

profilakses pasākumiem, t.sk. medicīnisko novērošanu, kā arī ieteikt vecākiem 

nodrošināt bērna veselības stāvokļa novērošanu ārpus Iestādes (mājās).  

27. Noteikt, ka ar infekcijas slimību saslimušos bērnus vai infekcijas nēsātājus Iestādē 

pēc atveseļošanās drīkst pieņemt tikai ar ģimenes ārsta izziņu.  

28. Noteikt, ka medmāsa veic pārbaudi bērnam, kuram tika konstatēta pedikuloze, 

pirmajā dienā pēc atgriešanās Iestādē, lai pārliecinātos par pedikulozes neesamību  



( strīdus gadījumā starp Iestādi un bērna vecākiem, jāuzrāda ģimenes ārsta izziņa par 

atļauju apmeklēt Iestādi). 

 

VI. Noslēguma jautājums 

 

29. Iestādes vadītājs iepazīstina darbiniekus ar Noteikumiem ne retāk kā reizi gadā.  

30. Pedagogi iepazīstina vecākus ar Noteikumiem mācību gada sākumā un pēc 

nepieciešamības. 

31. Noteikumus izvieto grupas informācijas kastītēs; Iestādes informācijas kastē.   

32. Noteikumi var tikt papildināti, izmaiņu veikšanas nepieciešamību nosaka 

likumdošanas izmaiņas un no tā izrietošo izmaiņu nepieciešamība, terminoloģijas 

novecošana vai izmaiņas iestādes funkcijās.  

 

 

 

 

 

Vadītāja                                                                                          I. Zariņa 


