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Ieteikumi slimnīcām pacientu uzņemšanai un gultu pārprofilēšanas 

plānu izstrādei Covid-19 izplatības ierobežošanai  
(08.05.2020.) 

 
 

Ieteikumus izstrādājuši Veselības inspekcija (turpmāk - VI), Neatliekamās 

medicīniskās palīdzības dienests (turpmāk, NMP dienests), VSIA “Paula Stradiņa 

klīniskās universitātes slimnīca” (turpmāk - PSKUS) un Slimību profilakses un 

kontroles centrs (turpmāk - SPKC), balstoties uz Eiropas Slimību profilakses un 

kontroles centra (turpmāk -  ECDC), Pasaules Veselības organizācijas (turpmāk - 

PVO) ieteikumiem, VI veiktajiem slimnīcu apsekojumiem un stacionāro iestāžu 

pašnovērtējuma aptaujas rezultātiem gatavībai uzņemt/aprūpēt pacientus ar Covid-19 

un PSKUS praktiskiem ieteikumiem. 

 

I Vispārīgie principi 

 

1. Covid-19 pandēmijas laikā katrs pacients tiek uzskatīts par potenciāli 

inficētu, tādēļ visiem pacientiem, tai skaitā, nonākot Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības un uzņemšanas nodaļā (turpmāk - Uzņemšanas nodaļā), ir jālieto 

ķirurģiskā maska, lai mazinātu SARS-CoV-2 transmisijas risku, jo tas, 

galvenokārt, izplatās, pilienu ceļā. Arī turpmāk, visas pacienta stacionēšanas laikā, 

veicot pacientu transportēšanu uz izmeklējumiem, pacientam ir jābūt uzliktai un 

pareizi pozicionētai medicīniskajai maskai. 

2. Uzņemšanas  un citās nodaļās redzamā vietā ir jāizvieto informācija pacientiem 

par distancēšanās, roku higiēnas, medicīnisko masku lietošanas un utilizēšanas 

noteikumiem ārstniecības iestādē, kā arī informācija par Covid-19 riska faktoriem 

un simptomiem (skat. https://arkartassituacija.gov.lv/). 

3. Slimnīcas personālam darba laikā ir jānēsā medicīniskā maska, lai mazinātu risku 

inficēt vienam otru, jo SARS-CoV-2 tiek izdalīts jau pirms simptomu parādīšanās 

un bieži novērojama asimptomātiska slimības gaita.  

4. Uzņemšanas nodaļā un nodaļās, kur tiek uzņemti pacienti tālākai novērošanai 

(observācija) vai stacionārai ārstēšanai ar aizdomām par Covid-19, medicīnas 

darbiniekiem jālieto atbilstoši individuālie aizsardzības līdzekļi (turpmāk – IAL). 

Nepieciešamie IAL ir atkarīgi no veicamās darbības / procedūras 

(skat.1.pielikumu): 

https://arkartassituacija.gov.lv/
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4.1. Ja tiek veikta pacienta apskate vai aprūpe, darbiniekam nepieciešams lietot 

šādu IAL komplektu (turpmāk, dzeltenais komplekts):  

 

 medicīniskā maska,  

 aizsargbrilles vai sejas aizsegs,  

 virsvalks/halāts ar garām piedurknēm no ūdens caurlaidīga materiāla un 

ūdensnecaurlaidīgu priekšautu,  

 cimdi  

Šajā situācijā jāseko, lai pacients nēsātu pareizi pozicionētu medicīnisko masku 

(ievērojot pacienta veselības stāvokli). 

 

Svarīgi! Ņemot iztriepi uz SARS-CoV-2, personālam medicīniskās maskas vietā 

jālieto respirators (FFP2 vai FFP3). 
 

4.2. Ja pacientam tiek veiktas aerosolu veidojošas diagnostikas vai ārstniecības 

procedūras, piemēram, endotraheāla intubācija, nepieciešams lietot šādu 

IAL komplektu (turpmāk, sarkanais komplekts):  

 respirators (FFP2 vai FFP3),  

 aizsargbrilles vai sejas aizsegs,  

 ūdensnecaurlaidīgs virsvalks/halāts ar garām piedurknēm, 

 bahilas, 

 cimdi. 

 

5. Pirms IAL uzvilkšanas, jāsagatavo vieta un nepieciešamais aprīkojums drošai IAL 

novilkšanai.  

6. IAL novilkšana:  

6.1. Dzelteno komplektu novelk pirms izejas no pacienta palātas, to izmetot bīstamo 

atkritumu tvertnē, kas novietota pie izejas.  

6.2. Sarkanā komplekta gadījumā to novelk pirms izejas no pacienta palātas, to izmetot 

bīstamo atkritumu tvertnē, izņemot respiratoru. Respiratoru noņem pēc iziešanas 

no pacienta palātas un izmet bīstamo atkritumu tvertnē. 

 

7. IAL izvēli personālam iesakām noteikt atbilstoši ieteikumiem (skat. 1. un 2. 

pielikumu), un ņemot vērā IAL pieejamību slimnīcās. Ieteikumi IAL uzvilkšanai / 

novilšanai pa soļiem aprakstīti 1.pielikumā, bet var tikt pielāgoti lokālai situācijai 

un pacientu plūsmas intensitātei. 

8. Ieteikumi par IAL izvēli un pareizu lietošanu personālam pieejami arī video un 

bukletu formātā (https://www.partrauc-izplatibu.lv/ , 

https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/online-micro-learning-activities-on-COVID-

19 u.c.).  

https://www.partrauc-izplatibu.lv/#_blank
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/online-micro-learning-activities-on-COVID-19
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/online-micro-learning-activities-on-COVID-19
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9. Pacientu ar aizdomām par Covid-19 nepieciešams izolēt atsevišķā telpā vai pēc 

iespējas nodalīt no citiem pacientiem (III un IV sadaļa). 

10. Pacientiem, ar aizdomām par Covid-19 vai apstiprinātu infekciju, vai ar akūtas 

elpceļu infekcijas pazīmēm nepieciešams nēsāt medicīnisko masku ne tikai 

Uzņemšanas nodaļā, bet arī pārvietojoties slimnīcas teritorijā (uz citu nodaļu vai 

izmeklējumu veikšanai), un praktizēt atbilstošu roku higiēnu. Pacienta 

pārvietošanās slimnīcā jāsamazina līdz minimuma un tikai personāla pavadībā, 

nepieciešamības gadījumā veicot roku un virsmu dezinfekciju. Jāsamazina 

kontaktu skaits ar citām personām. 

11. Slimnīcām jānosaka par apmācību atbildīgā persona un jānodrošina atbilstoša un 

atkārtota apmācība par IAL pareizu lietošanu veselības aprūpes darbiniekiem un 

pārējam personālam (skat. video: https://www.partrauc-izplatibu.lv/). Jānodrošina 

apmācība arī tiem, kuri var tikt papildu iesaistīti aprūpes nodrošināšanā situācijās 

ar palielinātu pacientu skaitu (piemēram, medicīnas studentiem, rezidentiem). Tā 

kā pareiza IAL lietošana ir ļoti būtiska, slimnīcai ir jāveic regulāra iekšēja 

kontrole par šo procesu. 

12. Svarīgi, lai būtu pārskatāms pacientu skaits un pārdomāti plānota pacientu 

plūsma Uzņemšanas nodaļā un citās slimnīcas vietās, kurās pacienti parasti gaida 

uz reģistrēšanu vai izmeklēšanu, pārorganizējot pacientu plūsmu, nodrošinot 

izolāciju vai drošu distanci (ne mazāk par 2 m) starp pacientiem jebkurā 

iespējamajā uzgaidīšanas vietā: gaidīšanas laikā uz šķirošanu/pirmsārsta apskati, 

reģistrēšanu, ārsta apskati, diagnostisko izmeklējumu rezultātu gaidīšanu, 

atrodoties observācijā u.c., tai skaitā izrakstīšanās procesā.  

13. Nepieciešams apsvērt iespēju veikt diagnostiskos izmeklējumus, 

procedūras/manipulācijas, laboratoriskos testus Covid-19 pacienta zonā, lai 

samazinātu pacientu pārvietošanas.  

14. Nepieciešams apzināt un plānot pieejamos skābekļa pievadīšanas aprīkojuma 

krājumus, ieskaitot pulsa oksimetrus, deguna kaniles, skābekļa maskas, 

neinvazīvās ventilācijas ierīces un mehāniskos ventilatorus, ņemot vērā, ka 

Covid-19 pacientiem var būt ievērojama hipoksēmija un nepieciešams skābekļa 

atbalsts.  

15. Slimnīcai jāsniedz informāciju ikvienam pacientam par rīcību Covid-19 

pandēmijas laikā (informācijas paraugi pieejami SPKC mājaslapā 

www.spkc.gov.lv)  

II Telpas pacientu uzņemšanai, observācijai un ārstēšanai 

16. Uzņemšanas nodaļā nepieciešams atdalīt telpas šādām pacientu plūsmām: 

pacienti ar aizdomām par Covid-19, pacienti ar elpceļu infekcijas pazīmēm un 

pārējie pacienti. Nodalāmas atsevišķas telpas šādu pacientu reģistrēšanai, 

šķirošanai/ pirmsārsta apskatei, ārsta apskatei un observācijai. 

https://www.partrauc-izplatibu.lv/#_blank
http://www.spkc.gov.lv/
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17. Ja Uzņemšanas nodaļā nav iespējams nodrošināt šādu telpu dalījumu, tās ir 

jāizveido citās telpās vai pārprofilējot kādu no nodaļām / dienas stacionāru. 

18. Pacientu ar apstiprinātu Covid-19 infekciju jāievieto vienvietīgā telpā (ja 

iespējams - ar priekštelpu un tualeti), tās aprīkojot ar nepieciešamo inventāru, tai 

skaitā, skābekļa pievadi, saziņas iespējām, piemēram telefonu u.c. Jāseko, lai 

telpās nav lieku priekšmetu (piemēram, plaukti, kastes, aparatūra), kas var 

apgrūtināt telpu ikdienas un noslēguma (pēc izrakstīšanas vai pārvešanas) 

uzkopšanu un dezinfekciju.  

19. Telpā jānodrošina atsevišķs pacienta aprūpei nepieciešamais aprīkojums 

(piemēram, termometrs, fonendoskops, pulsa oksimetrs u.c.).  

20. Telpā jābūt pieejamiem roku dezinfekcijas līdzekļiem un nepieciešamajam 

aprīkojumam IAL atbilstošai lietošanai (piemēram, iezīmētai telpas daļai vai 

priekštelpai IAL novilkšanai ar atkritumu maisiem, roku un virsmu dezinfekcijas 

līdzekļiem, cimdiem u.tml.).  

21. Nazofaringeālās iztriepes uz SARS-CoV-2 ņemšanu vēlams organizēt atsevišķā, 

šim mērķim paredzamā, viegli tīrāmā telpā ar aizveramām durvīm. Telpā 

rekomendējams atrasties tikai medicīnas darbiniekam, kurš ņem nazofaringeālo 

iztriepi.  

22. Slimnīcai regulāri jāizvērtē pieejamie telpu resursi, ņemot vērā epidemioloģisko 

situāciju, pacientu skaitu, plānojot papildu alternatīvas telpas, kuras pārveidot par 

uzgaidāmām un observācijas telpām gadījumā, ja tiek pārsniegta uzņemšanas 

telpu kapacitāte. Slimnīcas vadības pārstāvim jānodrošina, lai iesaistītais 

personāls saņemtu aktuālu informāciju par šīm papildu telpām un noteikto kārtību 

tajās. 

23. Covid-19 pacientu kontaktpersonas, personas, kuras atrodas pašizolācijā, kā arī 

pacientus ar akūtas respiratoras infekcijas pazīmēm Uzņemšanas nodaļas telpās 

un stacionāra nodaļās izvieto atsevišķās telpās vai, vismaz nodala ar aizslietni un 

ievērojot ne mazāk kā 2 m distanci starp pacientiem. Pacientam jāvalkā pareizi 

pozicionēta medicīniskā maska. 

24. Pacientu ar apstiprinātu Covid-19 ārstēšanu slimnīca nodrošina atsevišķā šim 

nolūkam pārprofilētā slimnīcas nodaļā. Atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai un 

prognozējamajam pacientu skaitam, slimnīcai jābūt plānam, kā pārprofilēt 

papildus nodaļas, ja rodas tāda vajadzība. 

III Pacientu plūsmas organizēšana uzņemšanas procesā  

25. Pacienti ar apstiprinātu vai iespējamu Covid-19, tai skaitā kontaktpersonas, un 

pacienti ar akūtu respiratoro saslimšanu simptomiem, nedrīkst nonākt kontaktā ar 

citiem pacientiem kopīgā uzgaidāmajā telpā u.c. telpās, tāpēc ir jābūt izstrādātai 

kārtībai, kā Uzņemšanas nodaļā un citos pacientu uzņemšanas procesos nošķir 



5 
 

pacientus uzreiz pēc ierašanās slimnīcā, ar kārtību iepazīstinot Uzņemšanas 

nodaļas personālu un dežūrējošos speciālistus.  

26. Ja slimības izplatība sabiedrībā ir augsta un pieaug Covid-19 gadījumu 

hospitalizāciju skaits, uzņemamo Covid-19 pacientu plūsma organizējama caur 

atsevišķajām Uzņemšanas telpām vai šim nolūkam izveidotu pārprofilētu nodaļu 

(skat. II sadaļu par telpām). 

27. Uzņemšanas telpās jānodrošina skābekļa pievades aprīkojums. 

28. Ir jānozīmē atbildīgais par Covid-19 pacientu plūsmas organizēšanu un 

koordinēšanu uzņemšanas procesā un slimnīcā (šis pienākums var tikt deleģēts 

virsārstam/virsmāsai vai kādam no personāla dežūras laikā). 

29. Ieteikumi rīcībai, ja Uzņemšanas nodaļā plāno ierasties/ierodas pacients, 

kuram iespējams ir Covid-19, ambulatorā kārtā: 

29.1. slimnīca pacientiem redzamā vietā uz ārdurvīm izvieto informāciju, kā 

Covid-19 aizdomu gadījumos, kā arī personām, kurām ir akūti elpceļu 

saslimšanas simptomi, paziņot par savu ierašanos, neieejot uzņemšanas 

nodaļas telpās, kurās atrodas citi pacienti. Jābūt skaidrai norādei uz atsevišķu 

ieeju telpās, kas izveidotas šādu pacientu uzņemšanai; 

29.2. ja pacients ar Uzņemšanas nodaļu pirms ierašanās sazinās pa tālruni, 

personāls noskaidro veidu, kā pacients ieradīsies (ar NMP dienesta vai 

personīgo transportlīdzekli); ja pacients ieradīsies pats, instruē par vietu, kur 

atrodas ieeja Covid-19 pacientu/aizdomu gadījumu uzņemšanai. 

30. Ieteikumi rīcībai, ja NMP dienesta brigāde atved pacientu ar aizdomām par 

Covid-19 vai ar jau apstiprinātu Covid-19 : 

30.1. uzņemšanu nodrošina, izmantojot atsevišķu uzņemšanas telpu vai pacientu 

ievieto izolatorā vai observācijas nodaļā/telpās, kas izveidotas Covid-19 

pacientu uzņemšanai; 

30.2. slimnīcas kontaktpersona jau pirms pacienta atvešanas telefoniski norāda 

NMP dienesta brigādei precīzu piebraukšanas ceļu un noskaidro, vai 

pacientam ir uzlikta medicīniskā maska; 

30.3. personāls strādā atbilstošā IAL komplektā;  

30.4. ja pacientam veic laboratorisku izmeklēšanu SARS-CoV-2, līdz testa 

rezultāta saņemšanai pacients turpina atrasties izolēti no pārējiem un tam 

nodrošina nepieciešamo veselības aprūpi. 
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IV Hospitalizēšana, pārvešana un izrakstīšana 

31. Pacientus, kuriem Covid-19 ir izslēgta, pārvieto uz atbilstoša profila nodaļu 

(pacientam un personālam pārvietošanas laikā jālieto medicīniskās maskas). 

32. Pacientus, kuriem apstiprināta Covid-19 diagnoze, atbilstoši situācijai, stacionē 

pārprofilētajā Covid-19 nodaļā vai arī pārved uz Rīgas Austrumu klīniskās 

universitātes slimnīcas stacionāru ,,Latvijas infektoloģijas centrs” (turpmāk, LIC).  

33. Veicot pacienta transportēšanu, jāseko, lai pacientam ir uzlikta medicīniskā 

maska.  

34. Ja pacientam neapstiprinās Covid-19, bet tomēr ir jāievēro karantīna, piemēram, ir 

bijis kontakts ar Covid-19 pacientu, tad rekomendējams pacientu stacionēt 

atsevišķā, šim mērķim paredzētā nodaļā vai palātā. Pēc karantīnas beigām 

pacientu pārvieto uz nodaļu, atbilstoši pacienta slimības profilam.  

35. Pacientus ar smagu Covid-19 norisi, kuriem nepieciešama intensīvā terapija un 

mākslīgā plaušu ventilācija (turpmāk, MPV) stacionē LIC, vai citās V un IV 

līmeņa slimnīcās, ja vien epidemioloģiskās situācijas dēļ nav jāiesaista zemāka 

līmeņa slimnīcas.  

36. Zemāka līmeņa slimnīcai jābūt gatavai nodrošināt Covid-19 pacientam MPV 

nepieciešamības gadījumā, nodrošinot nepieciešamos piesardzības pasākumus, 

t.sk., izolējot no pārējiem pacientiem, kā arī nodrošinot personālu ar IAL 

(sarkanais komplekts). 

37. Ja Covid-19 konstatēta pacientam zemāka līmeņa (I-III līmeņa) slimnīcā, jālemj 

par šī pacienta turpmāku veselības aprūpi atbilstoši pacienta veselības stāvoklim 

un epidemioloģiskajai situācijai. Šādos gadījumos slimnīca  konsultējas ar NMP 

dienesta Specializētās medicīnas centra (turpmāk, SMC) infektologu, lai lemtu par 

Covid-19 pacienta stacionēšanas vietu un ārstēšanu: 

37.1. veic pārvešanu uz citu, augstāka līmeņa slimnīcu, ko nodrošina NMP 

dienesta brigāde vai  

37.2. veic pacienta stacionēšanu tālākai aprūpei šim nolūkam pārprofilētā 

nodaļā vai atbilstoši aprīkotā izolētā telpā, tam piesaistot atsevišķu personālu, 

un to nodrošina pati slimnīca. 

38. Covid-19 pacientu ar vieglu slimības gaitu pārvešanu uz mājām ambulatorai 

ārstēšanai slimnīca organizē, sazinoties ar pašvaldību vai izmantojot slimnīcas 

transportu. 

39. NMP dienests veic hospitalizāciju atbilstoši hospitalizācijas plānam un ārkārtējā 

situācijā pieņemtiem Veselības ministrijas lēmumiem, tostarp, ja tiek lemts uzsākt 

Covid-19 pacientu stacionēšanu zemāka līmeņa slimnīcās.  
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40. Covid-19 pacienta pārvešanas nepieciešamības gadījumā uz citu ārstniecības 

iestādi ar nodrošinātu NMP dienesta ārstniecības personu klātbūtni, pēc 

konsultācijas ar NMP dienesta SMC infektologu un vietas saskaņošanu, slimnīca 

sazinās ar NMP dienesta Operatīvās vadības centru, piesakot COVID-19 pacienta 

pārvešanu.  

V Covid-19 pārvaldība ārstniecības iestādē 

41. Lai nodrošinātu vienotu pieeju Covid-19 pacientu pārvaldībai un informāciju 

personālam un pacientiem, slimnīca izstrādā un atbilstoši izmaiņām 

epidemioloģiskajā situācijā pārskata un atjauno šādus rīcības plānus (kārtības), ar 

ko iepazīstina slimnīcas personālu : 

 

41.1. Rīcības plānu Covid-19 pacientu uzņemšanai: 

41.1.1. Kārtību, kā Uzņemšanas nodaļā un uzņemšanas procesos tiek nošķirti 

Covid-19 pacienti (ar šo saprotot gan apstiprinātus, gan aizdomu 

gadījumus, tai skaitā pacientus ar akūtas respiratoras saslimšanas 

simptomiem) no citiem pacientiem, nosakot:  

 telpu resursus, izvietojumu, procesus – pacienta informēšanu, 

reģistrēšanu, šķirošanas procesu, observāciju, diagnostiku, 

izrakstīšanu;  

 telpu aprīkojumu, personāla resursus;  

 Covid-19 pacientu plūsmu un pacientiem sniedzamo informāciju; 

41.1.2. Atsevišķas nodaļas gultu pārprofilēšanas plānu Covid-19 pacientu 

(t.sk. aizdomu gadījumu) uzņemšanai;  

41.2. Higiēnas un pretepidēmiskā režīma prasības Covid-19 pārprofilēto 

gultu nodaļā un kārtību pacientu ar Covid-19 uzraudzībai, izmeklēšanai, 

ārstēšanai, tai skaitā pacientu pārvietošanai vai transportēšanai slimnīcas 

iekšienē, pārvešanas organizēšanu vai izrakstīšanu no stacionāra, rīcību ar 

mirušu pacientu. 

41.3. Prasības IAL lietošanai personālam un pacientiem un apmācībām IAL 

lietošanai; 

42. Izveido slimnīcas “Covid-19 sagatavotības un reaģēšanas grupu” (vai pielāgo 

esošo slimnīcas Operatīvās vadības grupu), kurā ir pārstāvji no visām galvenajām 

klīniskajām un atbalsta nodaļām, kā arī administrācijas pārstāvji, un kura operatīvi 

risina šādus jautājumus: 

42.1. pārskata un aprēķina slimnīcas resursu kapacitāti, ieskaitot maksimāli 

izvēršamo intensīvās terapijas gultu skaitu, mehānisko plaušu ventilatoru 
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skaitu, pieejamos skābekļa pievadīšanas aprīkojuma krājumus u.c. ierīces, 

kuru lietošana būtu nepieciešama Covid-19 pacientu aprūpei; 

42.2. veic provizorisku izolējamo pacientu un viņiem nepieciešamo izolācijas 

boksu, palātu skaita aprēķinu, plāno tehnisko nodrošinājumu; 

42.3. nosaka potenciālo gultu skaitu un izvietojumu tajās nodaļās, kas tiks 

pārprofilētas par Covid-19 nodaļām, plāno tehnisko nodrošinājumu, kā arī 

izstrādā plānu izolācijā neesošo pacientu pārvietošanai uz citām telpām, 

nodaļām; 

42.4. pārvalda IAL krājumus; 

42.5. plāno un koordinē operatīvo darbību Covid-19 pacientu jautājumos, tai skaitā 

sadarbību ar NMP dienestu un citām ārstniecības iestādēm informācijas 

apmaiņas jautājumos, pacientu hospitalizēšanas jautājumos, ar pašvaldību 

pacientu pārvešanai uz mājām tālākai ambulatorai novērošanai utml.; 

42.6. plāno personāla resursus, tai skaitā situācijās, kad vērojams personāla resursu 

trūkums (piem., studentu, rezidentu iesaisti);  

42.7. piedalās Covid-19 pārvaldības komandā reģionālā un valsts līmenī 

(pašvaldību civilās aizsardzības komisijas, citas reģiona ārstniecības iestādes, 

NMP dienests, Veselības inspekcija, Nacionālais veselības dienests, Slimību 

profilakses un kontroles centrs, Veselības ministrija).  

43. Izstrādātās kārtības tiek pievienotas slimnīcas Katastrofu medicīnas plānam.  

 

Atsauces: 

 

1. ECDC Technical Report. Infection prevention and control and preparedness 

for COVID-19 in healthcare settings Second update; 31 March 2020. Pieejams 

tiešsaistē: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Infection-

prevention-control-for-the-care-of-patients-with-2019-nCoV-healthcare-

settings_update-31-March-2020.pdf.  

2. WHO. Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 

2019 (COVID-19). Interim guidance 27 February 2020. Pieejams tiešsaitē: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-

IPCPPE_use-2020.1-eng.pdf . 

3. WHO. Disease commodity package - Novel Coronavirus (COVID-19). 6 

March 2020 Publication. Pieejams tiešsaistē: 

https://www.who.int/publications-detail/disease-commodity-package---novel-

coronavirus-(ncov). 

4. ECDC Technical Report. Infection prevention and control and preparedness 

for COVID-19 in healthcare settings Secondupdate; 12 March 2020. Pieejams 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Infection-prevention-control-for-the-care-of-patients-with-2019-nCoV-healthcare-settings_update-31-March-2020.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Infection-prevention-control-for-the-care-of-patients-with-2019-nCoV-healthcare-settings_update-31-March-2020.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Infection-prevention-control-for-the-care-of-patients-with-2019-nCoV-healthcare-settings_update-31-March-2020.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_use-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_use-2020.1-eng.pdf
https://www.who.int/publications-detail/disease-commodity-package---novel-coronavirus-(ncov)
https://www.who.int/publications-detail/disease-commodity-package---novel-coronavirus-(ncov)
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tiešsaistē: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-

19-infection-prevention-and-control-healthcare-settings-march-2020.pdf. 

5. HackForce projekts. "Individuālo aizsardzības līdzekļu droša lietošana" 

Profesionālā apmācība un simulācija. Video un bukleti par IAL lietošanu 

tiešsaistē: https://www.partrauc-izplatibu.lv/ 

 

Pielikumi:  

 

1.pielikums. Ieteikumi IAL uzvilkšanai / novilkšanai pa soļiem uz 5 lp. 

 

2.pielikums. Racionāla individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana koronavīrusa 

slimības (Covid-19) gadījumā uz 7 lp. 

  

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-infection-prevention-and-control-healthcare-settings-march-2020.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-infection-prevention-and-control-healthcare-settings-march-2020.pdf
https://www.partrauc-izplatibu.lv/#_blank
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Ieteikumi slimnīcām Covid-19 inficētu pacientu 

 uzņemšanai un gultu pārprofilēšanas plānu izstrādei  

infekcijas izplatības ierobežošanai, 

1.pielikums 

 
 

DZELTENAIS KOMPLEKTS 

Aizdomu gadījumā par Covid-19 

 
APĢĒRBŠANĀS 

Svarīgi! Sekot, lai pacientam visu laiku būtu pareizi uzlikta medicīniskā maska! 

 

Noņem rotaslietas, pulksteņus, rokassprādzes, sasien matus! 

Ja ir gari mati, lieto cepurīti (visiem matiem jābūt cepurītē) 

Ja ir apavi ar slēgtu purngalu, no tīrāma materiāla, var lietot savus, pēc lietošanas 

apstrādā ar dezinfekcijas salvetēm 

 

1. Veic roku dezinfekciju 

2. Uzvelc medicīnisko masku          

 

Svarīgi! Ņemot iztriepi uz Covid19, uzvelc FFP2 vai FFP3 respiratoru! 

 

3. Ja nepieciešams, uzvelc cepurīti 

4. Uzvelc halātu 

5. Uzvelc priekšautu 

6.   Uzvelc aizsargbrilles vai sejas aizsargu 

    7.   Uzvelc cimdus 

 

NOĢĒRBŠANĀS 

Pirms iziešanas no pacienta telpas 

 

1. Novelc cimdus -> Dezinficē rokas 

2. Novelc priekšautu 

3. Novelc virsvalku -> Dezinficē rokas 

4. Novelc aizsargbrilles vai sejas aizsargu* 

5. Ja ir - novelc cepurīti 

      6. Novelc masku-> Dezinficē rokas 

     

 

Svarīgi! Roku dezinfekciju papildus nepieciešams veikt starp soļiem, ja rokas 

kļūst kontaminētas! 

 

 

*Daudzreiz lietojamās aizsargbrilles un sejas aizsargu pēc lietošanas dezinficē 

nopūšot ar dezinfekcijas līdzekli un noslauka mehāniski ar dezinfekcijas salveti vai 

mērcē dezinfekcijas šķīdumā.  
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SARKANAIS KOMPLEKTS 

 

Veicot aerosolus veidojošas diagnostiskas vai 

ārstniecības procedūras  

 
APĢĒRBŠANĀS  

 

Noņem rotaslietas, pulksteņus, rokassprādzes, sasien matus! 

Ja ir apavi ar slēgtu purngalu, no viegli tīrāma materiāla, var lietot savus, pēc 

lietošanas apstrādā ar dezinfekcijas salvetēm 

 

1. Veic roku dezinfekciju 

2. Uzvelc FFP2 vai FFP3 respiratoru (pārliecinies, ka labi pieguļ sejai) 

3. Uzvelc ūdensnecaurlaidīgu kombinezonu/halātu 

4. Uzvelc cepurīti (ja velk halātu) 

5. Uzvelc aizsargbrilles vai sejas aizsargu 

6. Uzvelc bahilas -> Dezinficē rokas 

7. Uzvelc cimdus  

 

NOĢĒRBŠANĀS  

Pirms iziešanas no pacienta telpas 

 

1. Novelc cimdus -> Dezinficē rokas 

2. Novelc aizsargbrilles vai sejas aizsargu* -> Dezinficē rokas 

3. UZVELC CIMDUS 

4. Novelc ūdensnecaurlaidīgo kombinezonu/halātu 

5. Ja ir - novelc cepurīti  

6. Novelc bahilas 

7. Novelc cimdus -> Dezinficē rokas -> Izej no pacienta telpas! 

8. Novelc respiratoru-> Dezinficē rokas 

 

Svarīgi! Ja tiek vilkti dubultie cimdi, tad pie noģērbšanās novelk pirmos cimdus 

un ar otrajiem velk nost visus individuālos aizsardzības līdzekļus līdz 7. punktam 

(ieskaitot). CIMDUS NEDEZINFICĒ! 

 

 

 

*Daudzreiz lietojamās aizsargbrilles un sejas aizsargu pēc lietošanas dezinficē 

nopūšot ar dezinfekcijas līdzekli un noslauka mehāniski ar dezinfekcijas salveti vai 

mērcē dezinfekcijas šķīdumā.  
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Ieteikumi slimnīcām Covid-19 inficētu pacientu 

 uzņemšanai un gultu pārprofilēšanas plānu izstrādei  

infekcijas izplatības ierobežošanai, 

2. pielikums 

 

Racionāla individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana koronavīrusa 

slimības (Covid-19) gadījumā slimnīcās 
 

Ieteikumi sagatavoti, ņemot vērā Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) pagaidu 

vadlīnijas un Pasaules Veselības organizācijas (PVO) ieteikumus. To mērķis ir sniegt norādes par IAL 

racionālu lietošanu koronavīrusa slimības (COVID-19) gadījumā.  

Ieteikumus veidojis Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, balstoties uz:                                                                                                                         

Pasaules veselības organizācijas (World Health Organization) pagaidu vadlīnijām 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_use-2020.1-

eng.pdf  

https://www.who.int/publications-detail/disease-commodity-package---novel-coronavirus-(ncov) 

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) pagaidu vadlīnijām 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-infection-prevention-and-control-

healthcare-settings-march-2020.pdf 

Balstoties uz pieejamajiem pierādījumiem, Covid-19 infekciju izraisošais 

koronavīruss galvenokārt izplatās: 

 pilienu veidā, kas rodas inficētajai personai runājot, šķaudot vai klepojot; 

 tieši kontaktējoties ar inficētu personu; 

 kā arī netieša kontakta ceļā, pieskaroties virsmām un priekšmetiem, uz kurām 

saglabājies SARS-CoV-2 vīruss; 

 aerosolu ceļā, veicot riska procedūras pacientiem (piemēram, trahejas 

intubācija, bronhoskopija, atsūkšana, krēpu indukcija, mehāniskā ventilācija 

u.c. ). 

Vislielākais infekcijas risks ir cilvēkiem, kuri ir ciešā kontaktā ar Covid-19 pacientu 

vai kuri veic Covid-19 pacienta aprūpi (ilgāk kā 15 min <2 metru attālumā, ja netiek 

lietoti atbilstoši IAL).  

 

Veselības aprūpes darbiniekiem, kuri saskaras un veic apstiprinātu vai iespējamu 

Covid-19 pacientu aprūpi, obligāti ir jālieto atbilstoši IAL.  

 

Piemērota IAL izvēle, izvērtējot iedarbības risku un patogēna (piemēram, kontakta, 

pilienu vai aerosola) pārnešanas iespēju, nodrošina racionālu IAL lietošanu, 

samazinot  IAL pārmērīgu lietošanu.  

 

Ņemot vērā globālo IAL trūkumu, jānosaka pieejamo IAL optimizācijas stratēģiju, 

kas nodrošinātu un atvieglotu IAL pieejamību (sk.1. attēls.) 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/interim-guidance-environmental-cleaning-non-healthcare-facilities-exposed-2019
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/interim-guidance-environmental-cleaning-non-healthcare-facilities-exposed-2019
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/interim-guidance-environmental-cleaning-non-healthcare-facilities-exposed-2019
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_use-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_use-2020.1-eng.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/interim-guidance-environmental-cleaning-non-healthcare-facilities-exposed-2019
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/interim-guidance-environmental-cleaning-non-healthcare-facilities-exposed-2019
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/interim-guidance-environmental-cleaning-non-healthcare-facilities-exposed-2019
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-infection-prevention-and-control-healthcare-settings-march-2020.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-infection-prevention-and-control-healthcare-settings-march-2020.pdf
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Aizsardzībai pret Covid-19 slimības izraisošo koronavīrusu, iesaka lietot šādus 

IAL (skat. tabulu Nr.1), nosakot atbilstošu IAL savietojamību pamatojoties uz 

personāla veicamo pasākumu realizēšanu.  

 

Tabula Nr.1 IAL, kas izmantojami saskarsmei ar aizdomu vai apstiprinātu 

Covid-19 pacientu 

 
Aizsardzība IAL Vizualizācija 

Elpošanas 

sistēmas 

aizsardzība 

Respirators ar aizsardzības pakāpi FFP2 vai FFP3 ar vai bez vārsta 

(vienreizlietojams)  

Atbilst prasībām:  

 EN 149 

 Direktīva 2016/425 Kategorija III vai līdzvērtīgs 

 

Ķirurģiskā maska (vienreizlietojama) 

Atbilst prasībām:  

 ES Direktīvas 93/42 / EEK III kategorija vai līdzvērtīga 

 EN 14683 II tips, IR, IIR  

 
 

Ķirurģiskā maska (vienreizlietojama) – pacientiem  

Atbilst prasībām:  

 EN 14683 jebkura veida, ieskaitot I tipu 

 
Acu 

aizsardzība 

Aizsargbrilles (vienreizlietojamas vai daudzreizlietojamas, dezinficējamas)  
Labs blīvējums ap sejas ādu, elastīgu PVC rāmis, kas viegli pielāgojas  visām sejas 

kontūrām, laba pārredzamība, savietojams ar  brillēm, ne aizsvīstošs, izturīgs pret 

skrāpējumiem, ar regulējamu stiprinājumu, lai tā stingri nostiprinātos ap galvu, 

netieša ventilācija. 

Atbilst prasībām:  

 ES Direktīva  2016/425 

 EN 166 

 

Sejas aizsegs (vienreizlietojams vai daudzreizlietojams, dezinficējams) 

 Izgatavots no caurspīdīgas plastmasas un nodrošina labu redzamību ar 

regulējamu stiprinājumu, lai stingri piestiprinātu ap galvu un cieši piekļautos 

pierei, ir izturīgs pret aizsvīšanu. Pilnībā nosedz seju visā tās garumā.  

Atbilst prasībām: 

 ES Direktīva 2016/425 

 EN 166 
 

Koordinēt 

IAL 

piegādes 

Lietot 

atbilstošus 

IAL 

 

Minimizēt 

IAL 
nepieciešam

ību 

Optimizēt 

IAL 

pieejamību 
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Ķermeņa 

aizsardzība 

Virsvalks/halāts ar garām piedurknēm, ūdens necaurlaidīgs 

(vienreizlietojams)  
Atbilst prasībām:  

1. variants: EN 13795  

2. variants: EN 14126-B;  EN 13034 vai EN 14605 vai līdzvērtīgs 

 

 ES Direktīva 2016/425  

 ES Direktīva 93/42/EEC 

 

 

Virsvalks/Halāts ar garām piedurknēm, ūdens caurlaidīgs (vienreizlietojams) 

Medicīniskais halāts no neausta materiāla. Nesterils, minimāla aizsardzība pret 

šķidrumiem. 

 

 
Ūdensnecaurlaidīgs priekšauts/virsvalks ar/bez piedurknēm 

(vienreizlietojams) 

Ūdens necaurlaidīgs,  

Regulējama kakla siksna (vēlams) 

Izmērs: 70–90 cm (platums) X 120–150 cm (augstums) vai standarta pieaugušo 

izmērs. 

 

 

Kombinezons (vienreizlietojams)  

Atbilst prasībām : 

Tips 5 EN ISO 13982-1; Tips 6 EN13034; EN14126 

Elpojošs 

 
Cimdi ar pagarinātu manšeti (vienreizlietojami) 
Cimdi- sterili, ķirurģiski, lateks/nitrila, nepūderēti. Manšetes garums vēlams 

sasniegt apakšdelma vidusdaļu (ne mazāk 280 mm garums)  

Atbilst prasībām 

 ES Direktīva 93/42/EEC Klase I 

 EN 455 

Cimdi – nesterili, lateks/nitrila, nepūderēti. Manšetes garums vēlams sasniegt 

apakšdelma vidusdaļu (ne mazāk 280 mm garums) 

Atbilst prasībām: 

 ES Direktīva 93/42/EEC Klase I 

 EN 455 

 ES Direktīva  89/686/EEC Kategorija III  

 EN 374 

 
 

 

Bahilas - garās (vienreizlietojamas) 
Universāls izmērs, ūdens necaurlaidīgs, mehāniski izturīgs, neslīdoša zole 

augstums ne mazāks par 30 cm  
Ķirurģiskā cepurīte (vienreizlietojama) 

 

 

Ja ir pieejams, elpceļu aizsardzībai var lietot arī cita veida sejas 

aizsargmaskas/pusmaskas/ ar motorizētu gaisa padeves sistēmu aizsargmaskas ar 

atbilstošu FFP3 filtru. Lietošana saskaņā ar ražotāja noteikto instrukciju.  

 

 

 
 

 

https://medicinaspreces.lv/produkts/mediciniskais-apgerbs-kirurgiska-vela-cimdi/mediciniskais-apgerbs-kirurgiska-vela-cimdi-specialais-medicinas-apgerbs/specialais-medicinas-apgerbs-halati-nesterili/omwm201/
https://medicinaspreces.lv/produkts/mediciniskais-apgerbs-kirurgiska-vela-cimdi/mediciniskais-apgerbs-kirurgiska-vela-cimdi-specialais-medicinas-apgerbs/specialais-medicinas-apgerbs-halati-nesterili/omwm201/
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IAL ierobežotas pieejamības gadījumā, būtiskākie norādījumi veselības aprūpes 

darbinieku IAL izvēles noteikšanā un citu pasākumu ieviešanā, kas inficēšanās risku: 

 

 Saziņa, izmantojot telefona sakarus, lai novērtētu iespējamos Covid-19 

slimības gadījumus un vieglu saslimšanas gadījumu uzraudzību mājas 

apstākļos, samazinot šo personu vajadzību doties uz veselības aprūpes 

iestādēm. 

 Stikla vai plastmasas sienu (ekrānu) uzstādīšana, lai samazinātu COVID-19 

vīrusa izplatīšanos. Šo pieeju var īstenot veselības aprūpes vietās, kur ierodas 

pacienti, piemēram, reģistrācijas nodaļā neatliekamās palīdzības nodaļā vai 

aptiekās.  

 Samazināta/izvērtēta veselības aprūpes darbinieku iesaiste pacienta aprūpē. 

Organizēt procedūru un aprūpes pasākumus apvienojot, lai samazinātu telpā 

ienākšanas reižu skaitu (piemēram, pārbaudiet dzīvībai svarīgās pazīmes 

medikamentu ievadīšanas laikā, ēdienu piegāde u.c.). 

 Atbilstoša/izvērtēta IAL lietošana. 

 IAL lietošanas instrukcijas ievērošana – IAL uzvilkšana un novilkšana pareizā 

secība.  

 Stingra roku higiēna pirms un pēc IAL novilkšanas. 

 Dezinfekcijas pasākumi. 

 Personāla apmācība. 

 

 

Minimālas prasības IAL prasībām veselības aprūpes darbiniekiem 

apstiprinātu vai aizdomu gadījumā COVID-19 pacientu aprūpei: 
 

 respirators FFP2/FFP3 vai ķirurģiskā maska (atkarībā no iepriekš 

aprakstītām plānotām darbībām); 

 aizsargbrilles vai sejas aizsegs;  

 virsvalks/halāts ar garām piedurknēm no ūdens necaurlaidīga materiāla /  

virsvalks/halāts ar garām piedurknēm no ūdens caurlaidīga materiāla un 

ūdensnecaurlaidīgs priekšauts / kombinezons;  

 cimdi ar pagarinātu manšeti. 

 

Pirms respiratoru FFP2/FFP3 lietošanas jāpārbauda tā hermētisms un piemērotība 

sejai. 

 

FFP2 vai FFP3 respiratori jālieto veselības aprūpes darbiniekiem, kuri atrodas 

augsta riska zonās (piemēram, intensīvās terapijas nodaļās) un ir iesaistīti tiešā 

pacientu aprūpē, veicot aerosolus veidojošas diagnostikas vai ārstniecības 

procedūras, kas ir saistītas ar paaugstinātu infekcijas pārnešanas risku un prasa 

īpašus aizsardzības pasākumus: 

 trahejas intubācija, ekstubācija, manuāla ventilācija, atsūkšana; 

 traheotomijas /traheostomijas procedūras (ievietošana/atsūkšana/izņemšana); 

 bronhoskopija; 
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 ķirurģiskās manipulācijas, operācijas; 

 zobārstniecība (īpaši, urbšana); 

 neinvazīvā ventilācija (NIV), piemēram, BiPAP (Bi level Positive Airway 

Pressure; [bifāziska spiediena atbalsta ventilācija]) un CPAP (Continuous 

Positive Airway Pressure ventilation; [spontānās elpošanas režīms ar spiediena 

atbalstu]; 

 HFOV (High frequency Oscillating Ventilation; [augstas frekvences atbalsta 

ventilācija] ); 

 HFNO (High flow Nasal Oxygen; [augstas plūsmas skābekļa terapija]); 

 krēpu atsūkšana. 

 uztriepes ņemšanas laikā - jālieto FFP2 respirators. 

 

Aerosolu veidojošas diagnostikas procedūras gadījumā ārstniecības 

personālam obligāti jālieto: 
 

 respirators FFP2/FFP3;   

 aizsargbrilles vai sejas aizsegs.  

 virsvalks/halāts ar garām piedurknēm no ūdens necaurlaidīga materiāla; 

 bahilas;  

 cimdi ar pagarinātu manšeti; 

 

 

Ja tiek veikta vienlaikus vairāku pacientu aprūpe ar vienādu diagnozi – Covid-19, 

personālas drīkst lietot respiratorus, nenoņemot tos. Maksimālais laiks to 

lietošanai līdz 4 stundām (ja ražotājs nav noteicis savādāku lietošanas laiku). 

Nedrīkst respiratoru noņemt visu tā lietošanas laiku. Līdzko tas tiek 

noņemts, jāveic visu IAL nomaiņa.   

 

 

Ķirurģiskās maskas lieto: 

 Skartajās zonās bez tieša pacienta kontakta, piemēram, telpu uzkopšana, 

aprīkojuma tīrīšana, izrakstīto pacientu palātu tīrīšana utml.).  

Šajā gadījumā ķirurģisko sejas masku lieto kombinācijā ar citiem IAL, kas 

paredzēti telpu uzkopšanas veikšanai; 

 

 Tuva kontakta gadījumā ar pacientu (distance 1m), piemēram, nodrošinot 

pacientu aprūpi, mājas vizītes, veicot attēlu diagnostiku, flebotomijas 

procedūras, fizioterapija utml. Šajā gadījumā ķirurģisko sejas masku lieto 

kombinācijā ar priekšautu, cimdiem un sejas aizsegu/aizsargbrillēm. Svarīgi 

sekot, lai arī pacientam ir ķirurģiskā sejas maska (pareizi pozicionēta).  

 Obligāti jāveic regulāra virsmu tīrīšana un  dezinfekcija, īpašu uzmanību pievēršot 

bieža kontakta virsmām 
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Tabula Nr.2 Ieteicamie IAL, kas izmantojami aprūpējot pacientu ar aizdomām 

par inficēšanos vai apstiprinātu ar Covid-19 pacientu, atbilstoši darbības vietai, 

personālam un darbības veidam 

 

Iestādes telpa  Mērķa personāla vai 

pacientu noteikšana 

Darbības veids IAL veids  

STACIONĀRA TELPAS 

 

Pacienta palāta Medicīnas personāls 

(ārsti, māsas, māsu 

palīgi u.c. ārstniecības 

procesā iesaistītie) 

Tieši nodrošina Covid-19 

pacientu veselības aprūpi 

Ķirurģiskā maska (sekot, lai arī 

pacientam ir uzlikta ķirurģiskā maska) 

Aizsargbrilles vai sejas aizsegs  

Ūdenscaurlaidīgs halāts (atkarībā no 

veicamajām darbībām) 

Priekšauts                            

Cimdi                             

Aerosolu ģenerējošas 

procedūras, ko veic Covid-19 

pacientiem 

Respirators FFP2/FFP3 vai līdzvērtīgs                

Aizsargbrilles vai sejas aizsegs  

Ūdensnecaurlaidīgs halāts vai 

kombinezons                  

Cimdi                              

Uzkopšanas personāls Ieejot Covid-19 pacienta 

palātā 

Ķirurģiskā maska  

Aizsargbrilles vai sejas aizsegs 

Halāts             

Cimdi (biezie) 

Bahilas 

 Apmeklētāji 

(apmeklējumi 

pieļaujami tikai 

izņēmuma gadījumā) 

Ieejot Covid-19 pacienta 

palātā 

Ķirurģiskā maska  

Sejas aizsegs/aizsargbrilles 

Halāts              

Cimdi 

Citas pacienta 

pārvietošanās zonas 

(piem., palātas, 

koridori) 

Viss personāls, iesk. 

medicīnas personālu 

 

Jebkura darbība, kas nav 

saistīta ar tiešu kontaktu ar 

Covid-19 pacientu 

Ķirurģiskā maska, ja pieļauj rezerves. Lai 

mazinātu nozokomiālas SARS-CoV-2 

transmisijas risku 

Šķirošana un 

reģistrēšana 

(Uzņemšanas 

nodaļā) 

Šķirotājs  Sākotnējs šķirošanas process, 

kurā tiek veikta pacienta 

novērtēšana, vitālo funkciju 

noteikšana 

Ķirurģiskā maska 

Sejas aizsegs 

Reģistrators  Pacienta reģistrēšana, kas 

neparedz tiešu kontaktu ar 

Covid-19 pacientu (jābūt 

ievērotai 2m distancei, vai arī 

jāatrodas aiz stikla) 

 

Pacienti ar 

respiratoriem 

simptomiem 

Jebkura darbība Ķirurģiskā maska 

Pacienti bez 

respiratoriem 

simptomiem 

Jebkura darbība Ķirurģiskā maska 

Laboratorija Laboratorijas 

tehniskie darbinieki 

Darbības ar augšējā elpošanas 

trakta (respiratoriem) 

paraugiem 

Ķirurģiskā maska  

Halāts             

Cimdi                 

Aizsargbrilles vai sejas aizsegs 

Administrācijas 

atrašanās zona 

Viss personāls, iesk. 

ārstniecības personas 

Administratīvi uzdevumi, kas 

nav saistīti ar kontaktu ar 

Covid-19 pacientu 

Nav nepieciešami IAL, bet ir jāievēro 2m 

distancēšanās. Ja tas nav iespējams – 

ķirurģiskā maska 
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AMBULATORĀS (KONSULTATĪVĀS) PALĪDZĪBAS TELPAS 

Konsultāciju, 

diagnostisko 

izmeklējumu telpas 

Medicīnas personāls Ārsta apskate pacientiem ar 

respiratoriem simptomiem 

Ķirurģiskā maska (sekot, lai arī 

pacientam ir uzlikta ķirurģiskā maska) 

Aizsargbrilles vai sejas aizsegs  

Halāts                           

Cimdi                           

Medicīnas personāls Ārsta apskate pacientiem bez 

respiratoriem simptomiem 

ķirurģiskā maska (sekot, lai arī pacientam 

ir uzlikta ķirurģiskā maska) 

Pacienti ar 

respiratoriem 

simptomiem 

Jebkura darbība Ķirurģiskā maska 

Pacienti bez 

respiratoriem 

simptomiem 

Jebkura darbība Ķirurģiskā maska 

Uzkopšanas personāls Pēc un starp konsultācijām 

pacientiem ar respiratoriem 

simptomiem  

Ķirurģiskā maska  

Halāts          

Cimdi 

Bahilas                  

Aizsargbrilles vai sejas ekrāns  

Uzgaidāmā telpa Pacienti ar 

respiratoriem 

simptomiem 

Jebkura darbība Pacientam ķirurģiskā maska, kas 

paredzēta pacientiem  

Tūlītēji pārvietot pacientu uz izolācijas 

telpu  vai atsevišķi no citiem; ja nav 

iespēju – ievērot distanci vismaz 2m 

attālumā no citiem pacientiem  

Pacienti bez 

respiratoriem 

simptomiem 

Jebkura darbība Ķirurģiskā maska 

Administrācijas 

atrašanās zona 

Viss personāls, iesk. 

ārstniecības personas 

Administratīvi uzdevumi Nav nepieciešami IAL, bet ir jāievēro 2m 

distancēšanās. Ja tas nav iespējams – 

ķirurģiskā maska 

SABIEDRĪBA 

 

Mājās Pacienti ar 

respiratoriem 

simptomiem 

Jebkura darbība Ievērot distanci ne mazāku kā 2m 

pacientam ķirurģisko masku 

Pacienti bez 

respiratoriem 

simptomiem 

Jebkura darbība Nav nepieciešami IAL 

Aprūpētāji Darbojas pacienta istabā, 

nesniedzot tiešu aprūpi vai 

palīdzību  

Ķirurģiskā maska  

Sekot, lai arī pacientam ir ķirurģiskā 

maska 

Aprūpētāji Nodrošina tiešu aprūpi, 

savācot fēces, urīnu vai 

Covid-19 pacienta atkritumus 

mājas aprūpē 

Ķirurģiskā maska /respirators 

Cimdi  

Aizsargbrilles/sejas aizsegs 

Sekot, lai arī pacientam ir ķirurģiskā 

maska 

Priekšauts (ja pastāv risks šļakatām) 

Medicīnas personāls Jebkura darbība Ķirurģiskā maska  

Halāts                           

Cimdi                            

Aizsargbrilles vai sejas aizsegs  

 

 


