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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
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Noteikumi par  rīcību  bērnu saslimšanas gadījumos ar  infekcijas slimību 

pazīmēm pirmsskolas izglītības iestādē  

 
Izdoti saskaņā ar 2013.gada 17.septembra  

Ministru kabineta noteikumu Nr.890 

„Higiēnas prasības bērnu uzraudzības 

 pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, 

 kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”  

15.punktu 

Vispārīgie jautājumi 

 

1. Noteikumi nosaka Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādes “Spārīte” 

(turpmāk – izglītības iestāde) un bērna likumisko pārstāvju (turpmāk – vecāki / 

aizbildņi) rīcību bērna infekcijas slimību gadījumos (turpmāk – kārtība). 

2. Kārtības mērķis ir mazināt infekcijas slimību izplatīšanos izglītības iestādē.  

3. Kārtības ievērošanas uzraudzību un kontroli veic izglītības iestādes medmāsa. 

 

 

Rīcība izglītības iestādē 

 

4. Medmāsas vai grupas  skolotājas  rīcība: 

4.1. nodrošina vecāku/aizbildņu  informēšanu /pret parakstu/, ka bērns nedrīkst apmeklēt 

izglītības iestādi, ja ir konstatēta kāda no  infekcijas slimību pazīmēm; 

4.2. ja infekciju slimības pazīmes konstatētas iestādē, medmāsa vai grupas skolotāja, 

nodrošina vecāku informēšanu par iespējamu saslimšanu un bērna nošķiršanu no 

pārējiem bērniem līdz brīdim, kad vecāki ierodas pēc bērna. Medmāsa , viņas 

prombūtnes laikā  - grupas skolotāja, iestādes vadītājs vai administrācijas dežurants 

nodrošina pastāvīgu iestādes darbinieka klātbūtni pie saslimušā bērna, kurš ir 

nošķirts no citiem bērniem; Ar bērna vecākiem/aizbildņiem sarunā vienojas par 

laiku, kad viņi  ieradīsies pēc bērna; 

4.3. ja norunātajā laikā vecāki/aizbildņi pēc bērna nav ieradušies un bērnam kļūst sliktāk, 

medmāsa, iestādes vadītājs, administrācijas dežurants  vai grupas  skolotāja  izsauc 

neatliekamo medicīnisko palīdzību, zvanot -113. 

4.4. medmāsa vai cits iestādes vadītāja norīkots darbinieks pavada bērnu uz stacionāru; 

4.5. grupas skolotāja informē bērna vecākus/aizbildņus par bērna nogādāšanu 

stacionārā; 

4.6. ja infekcijas slimību pazīmes nevar radīt bērnam nopietnus veselības sarežģījumus, 



medmāsa vai grupas skolotāja informē vecākus/aizbildņus par saslimšanas pazīmēm 

un medmāsa nosūta bērnu pie ģimenes ārsta; 

 

4.7. ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu iestādē (diviem vai vairākiem 

bērniem vai iestādes darbiniekiem parādījušās vienādas vai līdzīgas saslimšanas 

pazīmes), medmāsa nodrošina telefonisku informācijas sniegšanu  Slimību 

profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam.  

4.8. ja izglītības iestādē konstatēta kāda no infekcijas slimībām, par to rakstiski  informē 

citus bērnu vecākus/aizbildņus, ievērojot saslimušā bērna tiesības uz personas datu 

aizsardzību; 

4.9. medmāsa un  grupas skolotājas veic pārējo bērnu novērošanu ( temperatūras 

mērīšana, kakla ādas un gļotādas apskate); 

4.10. saslimšanas gadījumus medmāsa dokumentē attiecīgos iekšējos normatīvo aktu 

dokumentos; 

4.11.  izglītības iestāde ievēro un nodrošina bērna tiesības uz personu datu aizsardzību. 

Informācija par bērna veselības stāvokli ir sensitīvi personas dati, kuri nav 

izpaužami trešajām personām, izņemot Fizisko personu datu aizsardzības likumā 

noteiktos gadījumus 

 

 

 

 

 

Vadītāja            D.EGLĪTE 

 

 


