
Darba organizācija COVID-19 nodaļā:

Nodaļas plāns
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Darbinieku plūsma

Ieejot pa 
nodaļas 
galveno ieeju, 
dezinficē rokas

Darbinieki 
saģērbjas 
ģērbtuvēs un 
uzvelk 
ķirurģisko masku

Dodas uz nodaļu, 
izmantojot 
darbinieku liftu

Personāls dezinficē rokas, uzvelk 
atbilstošus IAL

Ja nepieciešams veikt procedūru – 
cimdus uzvelk palātā pie pacienta 
pirms tam dezinficējot rokas

Dodas uz 
individuālo 
aizsardzības 
līdzekļu 
saģērbšanās 
telpu

Dodas uz 
procedūru 
telpu, kur 
sagatavo 
nepieciešamo 
aprīkojumu
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Telpā sakomplektēti dzeltenie un sarkanie 
komplekti pa izmēriem, ko izvēlas atkarībā no 
pacienta veselības stāvokļa
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Pēc procedūras 
veikšanas  turpat 
pālātā  izmet 
izlietoto 
materiālu, novelk 
priekšautu
un cimdus, 
dezinficē rokas

Ienākot palātā, 
lūdz 
pacientam 
uzlikt sejas 
masku

76

Dodas uz māsu 
posteni aizpildīt 
dokumentāciju

Skaties 
video šeit*

Skaties 
video šeit*

Kad veiktas 
procedūras 
nodaļas 
pacientiem, 
sejas aizsargu 
novelk un 
dekontaminācijas 
telpā veic tā 
dezinfekciju
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www.idready.lv/lv/individualo-aizsardzibas-lidzeklu-lietosana
www.idready.lv/lv/individualo-aizsardzibas-lidzeklu-lietosana


Pacientu plūsma

 

Dodas uz 
ģērbtuvi 

Kad veiktas 
procedūras 
nodaļas 
pacientiem, 
sejas aizsargu 
novelk un 
dekontaminācijas 
telpā veic tā 
dezinfekciju

Maiņas beigās 
personāls dodas uz 
dušu, novelk masku/
respiratoru un 
pārģērbj tīru darba 
apģērbu. Izlietoto 
apģērbu nodod 
mazgāšanā slimnīcā. 
To nedrīkst nest uz 
mājām!

Pacientu 
transportē uz 
nodaļu ar 
‘’netīrās 
plūsmas liftu”. 
Lifts nodalīts no 
pārējās nodaļas 
ar slūžām

1110
9

Transportējot pacientu sekot, lai pacientam ir 
pareizi pozicionēta / uzlikta sejas maska

Personāls ģērbj IAL dzelteno komplektu 
Ja pacients ir ventilējams, neadekvāts, 
jālieto skābekļa maska vai jāpielieto 
reanimācijas pasākumi – lieto sarkano 
komplektu
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Personāls, kurš 
atveda pacientu, 
transportratus/
sēdratus slūžās 
dekontaminē un 
novelk IAL, 
izņemot masku/
respiratoru

Ja nepieciešams 
transportēt pacientu no 
COVID-19 nodaļas uz 
izmeklējumiem vai citu 
nodaļu, pacientu 
transportē uz slūžām, tur 
pārliek uz tīriem 
transportratiem/sēdratiem 
un izmanto ‘’netīrās 
plūsmas liftu”

Pēc pacienta atvešanas atpakaļ uz 
nodaļu, veic 13. punktā minētās 
darbības

“Netīrās plūsmas liftā” pēc katra 
COVID-19 pacienta transportēšanas 
dekontaminē bieža kontakta virsmas

Pēc pacienta izrakstīšanas veic palātas 
ģenerālo tīrīšanu un veic dezinfekciju 
ar virsmu dezinfekcijas iekārtu

13
Slūžās pacientu 
pārliek no 
transportratiem/
sēdratiem uz 
nodaļas gultu. 
Tālāk uz palātu 
pacientu 
transportē 
nodaļas 
personāls

* Video materiālus skaties: www.idready.lv/lv/individualo-aizsardzibas-lidzeklu-lietosana

Dodas uz māsu 
posteni aizpildīt 
dokumentāciju

9

www.idready.lv/lv/individualo-aizsardzibas-lidzeklu-lietosana



