
Riska izvērtēšana un rīcība Slimnīcas darbiniekiem 

pēc saskares ar apstiprinātu Covid-19 pacientu/darbinieku, ja netika lietoti atbilstoši 

individuālie aizsardzības līdzekļi (IAL)* 
 

*Atbilstoša IAL lietošana: 
1) veicot areosolus producējošas manipulācijas, iztriepes ņemšana no aizdegunes un/vai rīkles, invazīvas 

procedūras, piem., pacienta intubācija, darbinieks lieto IAL, ieskaitot FFP2 vai FFP3 respiratoru un 

brilles vai sejas aizsegu, un veic roku higiēnisko dezinfekciju! 

2) veicot pacienta apskati, vedot uz izmeklējumiem, pacientam ir pareizi uzlikta ķirurģiskā maska; 
darbinieks lieto IAL, ieskaitot ķirurģisko masku, un veic roku dezinfekciju! 

 
 

 

 

Nē Jā 

 

 
Pēc notikušā darbiniekam jāaizpilda veidlapa “Apraksta protokols par COVID19 augsta riska ekspozīcijas gadījumu 
Slimnīcas darbiniekam” un viens eksemplārs jāiesniedz Darba aizsardzības un ugunsdrošības nodaļai. 

 
** Ja Darbinieks, parādoties simptomiem, atrodas darbā stacionārā, tad analīzi veic jebkurā diennakts laikā nodaļā vai NMC  

 

*** Ja darbinieks atrodas mājās, parādoties simptomiem, tad analīzi veic atbilstoši SPKC rekomendācijām, zvanot 8303 VAI 
E.Gulbja lab. (tālr. 67801112) VAI SIA “Centrālā laboratorija” (tālr. 20030006). Darbinieks informē darba devēju par 
izmeklējuma rezultātu. 

 
Algoritmu sagatavojuši P.Stradiņa Klīniskās Universitātes slimnīcas speciālisti balstoties uz ECDC rekomendācijām. 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-contact-tracing-public-health-
management-third-update.pdf 

Covid-19 pacientam NAV bijusi uzlikta ķirurģiskā maska un medicīnas darbiniekam ir bijis tuvs kontakts 

(<2m) ilgāk par 15 minūtēm 24h laikā vai tieša ekspozīcija elpceļu pilieniem vai citiem sekrētiem 

Zema riska ekspozīcija 
 

Darbinieks ziņo tiešajam vadītājam un slimnīcas 
epidemiologam un turpina darbu, vienmēr 
nēsājot ķirurģisko masku. 
Novērojas 7 dienas (t.sk. mēra temperatūru). 

 

Ja simptomu nav, Laboratorisko izmeklēšanu 
Veic 6.-7. dienā pēc ekspozīcijas (Izvērtē 
nepieciešamību veikt arī 3. dienā). 

 
Ja parādās simptomi, darbinieks nekavējoties 
ziņo tiešajam vadītājam, Drošības daļai un 
slimnīcas epidemiologam un veic laboratorisko 
izmeklēšanu uz SARS-CoV-2 vīrusu ** vai *** 
Ja darbinieks atrodas darbā, tad dodas mājās 
pašizolācijā, gaida rezultātus. 

Augsta riska ekspozīcija 
 

Darbinieks ziņo tiešajam vadītājam, Drošības daļai 
un slimnīcas epidemiologam. 
Dodas mājās pašizolācijā 10 dienas. 

 

Ja simptomu nav, veic laboratoro izmeklēšanu uz 
SARS-CoV-2 8.-9.dienā pēc ekspozīcijas 

 
Ja parādās simptomi, veic laboratorisko 
izmeklēšanu uz SARS-CoV-2 vīrusu*** / papildus 
ziņo slimnīcas epidemiologam. 


