Pielikums Nr.1
Prioritārās riska grupas un objekti.
Resors/ strādājošo grupas

Riska
grupa

Veselības resors:
Slimnīcu darbinieki
Ambulatoro iestāžu darbinieki
Stacionārā ilgi aprūpējamie pacienti, kuri nav Covid-19
inficēti

I.

Pacientus pavadošās personas

I.

NMPD darbinieki, kas strādā uz brigādēm
Izglītības resors:
Skolotāji, bērnudārza darbinieki, valsts pārbaudījumu norisē
iesaistītie, kad mācību process notiek klātienē

I.

Izglītības iestāžu darbinieki, kurās realizē programmas
bērniem ar īpašām vajadzībām ar/bez internāta

I.

12. klašu izglītojamie, uzsākot mācības klātienē

I.

Profesionālās izglītības audzēkņi dalībai valsts pārbaudījumā
vispārējās vidējās izglītības ieguvei klātienē

I.

Jurista centralizētā eksāmena augstskolās licēji un novērotāji

I.

Mūzikas, deju skolu beidzēji un skolotāji, kas sniedz
klātienes konsultācijas

I.

9. klašu izglītojamie, kas kārto centralizēto valsts
pārbaudījumu pamatizglītības pakāpē (izvēles eksāmens
latviešu valoda mazākumtautību izglītības programmās)
Labklājības resors:
Sociālās aprūpes centra (SAC) darbinieki un klienti, sociālās
aprūpes un palīdzības sniedzēji (ārpus SAC)
Patversmes
Pašvaldības sociālie darbinieki, pašvaldības dienas centri
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijas darbinieki
Iekšlietu resors:
Pašvaldības policija

I.

I.

I.
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Valsts policija
IeM struktūrvienības
Valsts robežsardze
Zemkopības resors:
Sabiedriskās ēdināšanas nozares darbinieki
Zvēraudzētāju nozares darbinieki
Pārtikas ražošanas nozares darbinieki
Ekonomikas resors:
Skaistumkopšanā nodarbinātie1
Tirdzniecības zālēs nodarbinātie, lielveikalu darbinieki
Kritiski svarīgie energoapgādes un informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju komersantu darbinieki
Satiksmes resors:
Autoskolu un sabiedriskās braukšanas instruktori braukšanas
instruktori2
Sabiedriskā transporta vadītāji, starppilsētu autobusu
vadītāji, taksometru vadītāji, tālsatiksmes transporta līdzekļu
apkalpes locekļi
Pasažiervilcienu konduktori, sabiedriskā transporta
kontrolieri
Starptautiskā lidosta „Rīga”
Transporta un sakaru nozarē strādājošajiem darbiniekiem
VAS “Latvijas Pasts”
Kultūras resors:
Kultūras sfēras pārstāvji (muzikanti, koristi u.c.), kas
piedalās koncertos
Kultūras ministrijas pārziņā esošo augstskolu un tās
struktūrvienību studenti un pasniedzēji3, kas īsteno
programmas klātienē?
Tieslietu resors:
Ieslodzījumu vietu darbinieki un ieslodzītie
Valsts probācijas dienesta darbinieki
Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja darbinieki4
Institūcijas, kuras nodrošina valsts kritiskās funkcijas
Aizsardzības resors:
Kājnieku skolas un pārējās NBS MVP mācību iestāžu
darbinieki un apmācāmie karavīri, ja mācības notiek klātienē
Zemessargi, pirms mācībām klātienē
NBS struktūrvienības
Finanšu resors:
Muitas pārvaldes struktūrvienības
Valsts ieņēmumu dienests
VARAM resors
Ārlietu resors

I.
III.
I.
I.
I.
II.-III.
I.
II.
II. – III.

I.

II.

II.-III.

II.
I.

II.
II.-III.
II.
I.
I.
I.
III.
III.
III.
III.

Pirms testēšanas laboratorijā uzrāda darba devēja izziņu par nodarbinātību skaistumkopšanas nozarē
Pirms testēšanas laboratorijā uzrāda autoskolas braukšanas instruktoru apliecību
3
2020./2021. mācību gada noslēguma eksāmenu procesu nodrošināšanai
4
Pirms testēšanas laboratorijā uzrāda Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja darbinieka apliecību
1
2

3

No valsts budžeta līdzekļiem apmaksāti Ag testi prioritārajām grupām tiek nodrošināti atbilstoši
Ministru kabineta noteikumos 2020. gada 9. jūnija Nr. 380 “Noteikumi par prioritāro institūciju
un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības
nodrošināšanas resursiem” noteiktajai kārtībai.

Risku grupu raksturojums
Pielikums Nr.2
Riska grupa
I. augsta riska
grupa
II. vidēja riska
grupa
III. zema riska
grupa

Riska
grupa

Raksturojums
Darbs saistīts ar augstu citu cilvēku inficēšanās risku (ikdienā tuvs kontakts ar
pacientiem vai klientiem) vai jauno SARS-CoV-2 celmu izplatīšanos,
strādājot zvēraudzētavās
Darbs saistīts ar vidēju vai zemu citu cilvēku inficēšanās risku (gadījuma vai
īslaicīgs kontakts ar klientiem)
Darbs saistīts ar kritisko funkciju nodrošināšanas nepieciešamību, inficēšanās
risks darbiniekiem, infekcijas izplatīšanās risks starp pacientiem vai klientiem
Riska grupu testēšanas biežums
Pielikums Nr.3
Testu veidu izmantošānas regularitāte
Ag tests

VAI
deguna un rīkles
iztriepe SARS-CoV-2
RNS noteikšanai

I. augsta riska
Reizi nedēļā* - reizi
Divas reizes nedēļā
grupa
divas nedēļās
II. vidēja
Vienu reizi nedēļā
Reizi divās nedēļās
riska grupa
III. zema
Reizi divās - četrās
Reizi divās nedēļās
riska grupa
nedēļās
* Ļoti tuvs vai fizisks kontakts ar pacientiem/klientiem 5
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Neattiecas uz izglītības iestādēm

VAI
siekalu parauga tests

Reizi nedēļā* – reizi divās
nedēļās
Reizi divās nedēļās
Reizi divās - četrās nedēļās

