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Epidemioloģiskās drošības likums 
• Personas pienākums ir nepakļaut citas personas inficēšanās riskam;

• Fiziskajām un juridiskajām personām ir pienākums pildīt epidemiologa norādījumus, lai novērstu 
inficēšanās risku citu cilvēku veselībai;

• Fizisko un juridisko personu pienākums ir sniegt epidemiologam un Veselības inspekcijas inspektoram 
nepieciešamās ziņas;

• Fiziskās un juridiskās personas nedrīkst traucēt epidemiologam veikt epidemioloģisko izmeklēšanu, 
uzraudzību un kontroli;

Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumi Nr. 447 
«Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku 

citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu 
veikšanas kārtība»

Ministru kabineta 1999.gada 5.janvāra noteikumi Nr.7 
«Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība»



2020. gada 9.jūnija MK noteikumi Nr.360 
«Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 

izplatības ierobežošanai»

Pamatprincipi



Darba devējam ir pienākums 
nodrošināt iespēju ievērot 
piesardzības pasākumus

Darbiniekam ir pienākums 
ievērot darba devēja 
noteiktos drošības un 

piesardzības pasākumus



Distancēšanās pasākumi darba vietā

• Visur, kur  tas ir iespējams, ievērot divu metru fizisku distanci;

• Izveidot fizisku barjeru starp apmeklētājiem un darbiniekiem vai lietot mutes un 
deguna aizsegu;

• Kontrolēt cilvēku plūsmu;

• Pakalpojumu, atbilstoši iespējām, sniegt pēc iepriekšēja pieraksta;

• Ierobežot darbinieku pulcēšanos darbā ārpus darba pienākumu veikšanas;

• Atbilstoši iespējām un darba specifikai, veicināt attālinātā darba veikšanu;

• Mazināt pakalpojumam veltīto laiku, tai skaitā neprasot personai atrasties 
darbinieka tuvumā, ja viņa klātbūtne nav nepieciešama.



• Nodrošināt iespēju roku mazgāšanai un dezinfekcijai;

• Samazināt kopīgi lietoto virsmu izmantošanu; 

• Samazināt iekārtu, darba priekšmetu un darba aprīkojuma, tai skaitā 
rakstāmpiederumu, nodošanu no viena cilvēka citam cilvēkam;

• Veikt regulāru telpu un virsmu, tīrīšanu un dezinfekciju (durvju rokturi, galdu 
virsmas, krēslu roku balsti, virsmas  tualetēs, krāni, liftu pogas, kafijas automātu 
pogas);

• Uzņēma transportlīdzekļa salona un kabīnes virsmu dezinfekcija;

• Telpu vēdināšana. 

Higiēnas pasākumi darba vietā



Veselības stāvokļa uzraudzības pasākumi darba 
vietās

• Īstenot īpašus piesardzības pasākumus personām vecumā virs 65 
gadiem un personām ar hroniskām slimībām, kā arī personām ar 
imūndeficītu;

• Darba vietā neuzturas personas ar akūtas elpceļu infekcijas slimības 
pazīmēm vai personas, kam noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai 
izolācija;

• Sadarboties ar Slimību profilakses un kontroles centra epidemiologiem 
kontaktpersonu identificēšanai.



Rekomendācijas
• Apzināt Covid-19 izplatības riskus un pasākumus to novēršanai katrā konkrēta darba vietā;

• Noteikt atbildīgos darbiniekus par Covid-19 ierobežojošo pasākumu plānošanu (darba vides aizsardzības
pasākumi);

• Nodrošināt darbiniekiem skaidru un saprotamu informāciju par uzņēmumā ieviestajiem pasākumiem Covid-19
ierobežošanai (individuālo aizsardzības līdzekļu izmantošanu, rīcību saslimšanas gadījumā, pienākumu
nepulcēties ārpus darba pienākumu veikšanas u.tml.);

• Paredzēt rīcību darbinieka/darbinieku saslimšanas gadījumā vai situācijām, kad darbinieki tiek noteiktas kā
kontaktpersonas;

• Paredzēt darbinieku aizvietojumu, sadalot svarīgu funkciju izpildē iesaistītos darbiniekus vismaz divās grupās –
viena grupa strādā klātienē, viena attālināti vai divās vai vairākās maiņās;

• Sadalīt kopā (vienā telpā) strādājošos maksimāli mazākās grupās, novēršot šo grupu savstarpēju sastapšanos,
uzturēt darbinieku sarakstu, kas strādā vienā grupā;

• Ieviesto dalīto darba laiku (nodalot plūsmas ar atšķirīgiem darba laika sākumiem un beigām);

• Novērst darbinieku no dažādām struktūrvienībām fiziskās kontaktēšanas iespēju koplietošanas telpās
(garderobē, ēdamistabā, atpūtas telpās u.c.), dienesta transportā;

• Ierobežot cilvēku skaitu, ja tiek izmantots dienesta transports darbinieku pārvadāšanai no/uz darba vietas;

• Sanāksmes rīkot distancēti;

• Novērst nepieciešamību doties komandējumos.



Covid-19 pacients var atsākt darba gaitas neveicot 
Covid-19 kontroles testu

Ģimenes ārsts izsniedz darba nespējas lapu un novēro pacientu visu
slimības laiku un noslēdz darba nespējas lapu saskaņā ar algoritmu:

• ja personai nav slimības pazīmju – var atsākt ikdienas gaitas 7. dienā
pēc slimības apstiprināšanas (14. dienā – izglītības iestādē, ārstniecības
iestādē, soc. aprūpes centrā);

• ja personai ir slimības simptomi – var atsākt ikdienas gaitas 14. dienā,
ja 3 dienas nav slimības pazīmju (21. dienā – izglītības iestādē,
ārstniecības iestādē, soc. aprūpes centrā).

Darba devējam jāpaļaujas uz ģimenes ārsta noslēgto 
darba nespējas lapu un nav pamata pieprasīt veikt 

kontroles testu uz Covid-19



Covid-19 pacienta kontaktpersona var atsākt darba 
gaitas, neveicot Covid-19 kontroles testu

Ģimenes ārsts izsniedz darba nespējas lapu un novēro kontaktpersonu visu mājas
karantīnas laiku un noslēdz darba nespējas lapu pēc mājas karantīnas beigām:

• pēc 14 dienām no pēdējā kontakta ar inficēto cilvēku;

• ātrāk, ja 10. dienā veikts Covid-19 tests un tas ir negatīvs;

• Ja kontaktpersona ir ģimenes loceklis, tad 14 dienas no ģimenes locekļa
atveseļošanās brīža vai ātrāk, ja 10. dienā veiktais Covid-19 tests ir negatīvs;

Darba devējam jāpaļaujas uz ģimenes ārsta noslēgto 
darba nespējas lapu un nav pamata pieprasīt veikt 

kontroles testu uz Covid-19

Ja darbinieka ģimenes loceklis ir kontaktpersona Covid-
19 pacientam, darbiniekam nav ierobežojumu ikdienas 

gaitām



Svarīgākie nosacījumi, lai novērstu riskus

• Konstruktīva pieeja bez pārspīlējumiem un panikas;

• Saprātīgi, pierādījumos balstīti pasākumi;

• Atbildīga un piesardzīga pieeja ievērojot nosacījumus un piemērojot
rekomendācijas;

• Solidaritāte un atbildība rūpēs par savu un apkārtējo veselību.



Paldies par uzmanību!
jana.feldmane@vm.gov.lv
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