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Testēšanas principi

• Testēšanai pakļauts viss pedagoģiskais personāls un visi darbinieki. 
Izņēmums varētu būt tikai tādi darbinieki, kas nenonāk saskarsmē ar 
skolas personālu un izglītojamiem.

• Skolā veikt darba pienākumus drīkst tikai personas, kuras atrodas 
testa drošības “loga” intervālā:
• ar siekalu testu - drošības logs ir viena nedēļa;

• ar antigēna testu - drošības logs ir 48 stundas, jāveic 2 testi, lai nosegtu nedēļu.

• Ir jāveic riska vērtēšana arī attiecībā uz jebkuru ārpakalpojumu 
izmantošanu un ārpakalpojuma sniedzējiem jāpieprasa apliecinājumi 
par infekcijas neesamību negatīvu testu veidā (par tiem atbildīgas 
piegādātājas firmas)

• Ir jābūt stingrai uzskaitei ar reģistrētu un izsekojamu informāciju, kad 
un kurš ir testēts, ko jebkurā brīdi var uzrādīt epidemiologiem, ja 
notiek izmeklēšana.

• Ir jānosaka konkrēta persona kā atbildīgais par testēšanu. Šai 
personai ir jānodrošina uzskaites veikšana, trauciņu savākšana, testu 
pieteikšana.

• Pandēmijas pasākumu laikā nav pieļaujama trešo personu iekļūšana 
iestādē.
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Testēšanas stratēģija

• Testē tikai pieaugušos (bērnus testē SPKC pats savu 
izmeklēšanas pasākumu ietvaros)

• Reizi nedēļā veic siekalu PĶR testu

• To koordinē Veselības inspekcija

• Testus piesaka projekti@vi.gov.lv, lūdzu pieteikt epastā, 
arī ja kontaktē vienu no 9 reģionālām VI nodaļām

• Testu īstenošana – trauciņi, kurjerdienests, rezultāti –
laboratoriju pārziņā (4)

• Ja skola nestrādā, pieteiktos testus atteikt, lai nav 
nelietderīgi izdevumi

• PĶR testus apmaksā NVD pēc personas koda, vienmēr 
iespējama kontrole

• Kas nav veicis siekalu testu – antigēna tests

• Ja strauji pieaug saslimšana, stratēģiju paplašinās
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No 18.02  pasūtīt 
siekalu testus 

(PĶR) Veselības 
inspekcijā
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testēšanu, 

maksā NVD
Personāls 

nodod 
testus 

testēšanai 
dienā

Saņem testa

rezultātu 
vakarā/naktī

Negatīvs tests –

var strādāt
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Antigēna testi

• Nelielā skaitā pēc 26.02, lielākais skaits martā

• Veic skolas ārstniecības persona

• Testa attīstīšana 15 min, viss process  25 
min, strikti laika intervāli

• Strikta reģistrācija iestādē: izsniegts, 
saņemts, rezultāts

• Ja pozitīvs – lietojot individuālos aizsardzības 
līdzekļus nekavējoties izolēties, pieteikt PĶR 
testu 8303, ja ir simptomi, kontaktēt ģimenes 
ārstu
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Būtiski
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• Testēšana neatceļ pārējos infekcijas 
profilakses līdzekļus – sejas maskas, 
dezinfekcija, distancēšanās un citi 
epidemioloģiskās drošības pasākumi

• Izglītība ir īpaša joma, jo lai gan skolotāju 
vakcinācija ir prioritāra, bērniem vēl neviena 
vakcīna nav reģistrēta, un bērnu vakcīnas 
nemēdz reģistrēt paātrinātā kārtībā, 
nepieciešami plaši klīniski pētījumi, kas var 
prasīt laiku

• Citu valstu pieredze parāda, ka testēšanai ir 
ārkārtīgi liela ietekme uz infekcijas izplatības 
samazināšanu, bet ir strikti jāievēro visi 
nosacījumi
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PALDIES!


