Covid-19 izplatības ierobežošanas aktuālie
jautājumi izglītības iestādēm
U. Berķis, 09.11.2022

COVID-19 situācija

Šobrīd netiek prognozēts būtisks saslimšanas pieaugums, taču jauni vīrusa celmi cirkulē visu laiku
Kādas ir problēmas un riski?
•
Reinfekcijas, īpaši strādājošajiem
•
COVID-19 un gripas viļņu pārklāšanās
Testēšanās ar paštestiem paliek kā galvenais COVID-19 infekcijas kontroles mehānisms izglītības sektorā

Testu piegāde 2022. gada novembrī-decembrī
1. Testēšanās notiek tikai pēc vajadzības: ja ir simptomi, vai ja ir augsta riska kontakts. Netiek veikta rutīnas testēšana. Tiek izmantoti
antigēna paštesti
2. Plānojam jaunu testu piegādi: ~ 4 paštesti uz personu
3. Divus testus izsniedz katram izglītojamajam un darbiniekam uz mājām, ko tie lieto, ja ir tāda vajadzība. Ja iztērēti izsniegtie testi, izglītības
iestādē saņem vēl divus
4. Pie pašreizējā saslimstības līmeņa testu piegāde būs pietiekama laikam līdz 2023. gada janvārim-februārim. Ja ir saslimstības
palielināšanās, tad attiecīgi testi tiek izlietoti ātrāk, un tiks plānotas nākamās piegādes. Šobrīd prognozes jaunu būtisku saslimšanas vilni
neuzrāda, līdz ar to testu apjoms varētu pietikt arī ilgākam laika periodam
5. Būtiski, lai simptomu gadījumā veiktu testu mājās, nestaigātu apkārt. Ja tests pozitīvs, sazinās ar ģimenes ārstu un seko norādījumiem
6. SPKC ir atjaunojis rekomendācijas izglītības iestādēm https://www.spkc.gov.lv/lv/rekomendacijas Lūdzam pievērst uzmanību, ka augsta
riska konktakta gadījumā izglītojamie kontroltestus veic 4. un 7. dienā, nevis 7 dienas pēc kārtas. Līdz ar to divu testu komplekts mājās
nosedz šādas situācijas
7. No piegādes daļu rekomendējam atstāt izglītības iestādē, ko izsniedz pēc personu pieprasījuma, kā arī izlieto, ja parādās simptomi vai ir
saslimšanas gadījums iestādes telpās, vai citos īpašos gadījumos
8. Ja izglītības iestādei beigušies testi, papildus testus pieprasa no pašvaldības apgādes koordinatora, jo ir izvietota rezerve pašvaldību
apgādes centros. Ja arī tur ir beigušies testi, koordinators pieprasa no VAMOIC. Tas prasīs laiku, tāpēc rekomendējam turēt rezervi
9. Ja ir būtiski jāmaina skaits testu piegādēm, lūdzu informēt mūs – uldis.berkis@izm.gov.lv

Testu derīguma termiņš

1. Ārkārtas piegādēs 2022.g. pavasarī (kara dēļ nevarēja transportēt parastā veidā) ir nonākušas apritē partijas
ar derīguma terminiņiem š.g. novembris, decembris un 2023.g. sākums
2. Ja ir testi, kuriem tuvojas derīguma termiņa beigas, prioritāri izlieto tos. Pēc derīguma termiņa sasniegšanas
testus lietot nevar, tos likvidē. Testus glabāt normālā istabas temperatūrā, nesaldēt
3. Valsts apmaksātie paštesti paredzēti: darbiniekiem pirmsskolas, pamata un vidējās izglītības pakāpē (t.sk.
interešu un profesionālās ievirzes, profesionālās izglītības iestādēs), izglītojamajiem pamata un vidējās
izglītības pakāpē. (Pirmsskolas iestādēs testēt bērnus var tikai attiecīgi apmācīta medmāsa, tam
nepieciešama vecāku atļauja). Augstskolām testi paredzēti pēc aprēķina 2 testi uz personu, tos izsniedz
VAMOIC, iepriekš sazinoties
4. Ja krājumos palikuši kociņi PĶR testam, un cits inventārs, sazinoties ar laboratoriju vai nu tos atdod
laboratorijai, vai termiņam beidzoties utilizē

Gripas vakcinācija

1.
2.
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4.

Prioritārai vakcinācijai iepirkts ierobežots vakcīnu skaits
Līdz ar to līdz 1. decembrim vakcinē prioritārās grupas par valsts līdzekļiem
Pārpalikušās vakcīnas no 1. decembra piedāvās visiem
Izglītības darbinieki tādējādi var saņemt valsts apmaksātās vakcīnas pēc prioritārām grupām, vai no 1. decembra
kopējā kvotā. Prioritārās grupas:
1. No 65 gadiem
2. Personas ar hroniskām slimībām
3. Grūtnieces
5. Novembra otrā pusē SPKC pieņems lēmumu par iespēju pielietot: 44.21. apakšpunktu, paplašinot valsts apmaksāto
vakcināciju uz bērniem no 24 mēnešu līdz 17 gadu (ieskaitot) vecumam un iedzīvotājiem vecuma grupā virs 50 gadiem

Paldies!

