Kā paziņot Slimību profilakses un kontroles centram (SPKC) par pozitīva
paštesta rezultātu un kontaktpersonām
1. Apzini kontaktpersonas izglītības iestādē, t.i. izglītojamie (klases biedri, citu klašu skolēni)
un darbinieki, kas divas dienas līdz pozitīva paštesta veikšanai atradās augsta inficēšanās
riska kontaktā (https://www.spkc.gov.lv/lv/majas-karantinakontaktpersonam) ar personu,
kurai ir pozitīvs paštests, t.sk. personas ar sadarbspējīgo vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikātu:
1.1. kontaktpersonu sarakstā iekļauj personas, ja augsta inficēšanās riska kontakts ir noticis
šādā laika intervālā:

1.2. kontaktpersonu sarakstā neiekļauj nesen Covid-19 pārslimojošas personas (60 dienu
laikā pēc inficēšanās apstiprināšanas);
1.3. ja svētdien veiktais paštests ir pozitīvs, kontaktpersonas tiek apzinātas par piektdienu.
2. Informē kontaktpersonas un viņu likumiskos pārstāvjus par kontaktpersonas statusu,
mājas karantīnas uzsākšanu, tās ilgumu (10 dienas) un citu iespējamo rīcību, t.i. iespēju
apmeklēt izglītības iestādi (mācīties klātienē), ja iestādes atbildīgās personas uzraudzībā
katru dienu pirms mācību uzsākšanas (7 kalendāras dienas pēc kontakta) veic paštestu,
tomēr ārpus izglītības iestādes ievēro mājas karantīnu;
2.1. nesen Covid-19 pārslimojošas personas neveic testu 60 dienu laikā pēc inficēšanās
apstiprināšanas;
2.2. ja nav iespējams paštestu veikt 7. dienā (piem., brīvdienās), tad pēdējo paštestu veic tajā
dienā, kad kontaktpersona ierodas izglītības iestādē;
2.3. ja svētdien, saņemot informāciju par pozitīvo paštestu, neizdodas informēt visas
kontaktpersonas par kontaktpersonas statusu, mājas karantīnas uzsākšanu, un atsevišķas
kontaktpersonas pirmdien ierodas izglītības iestādē:
2.3.1. organizē šo personu testēšanu ar paštestu (operatīvas situācijas izvērtēšanas nolūkā)
un arī ja iespējams SARS-CoV-2 RNS noteikšanas testu (siekalu testu, iespējama
uzliesmojuma precīzai un agrīnai noteikšanai) epidemioloģiski drošajos apstākļos,
2.3.2. kontaktpersonas var turpināt mācības klātienē, katru dienu veicot paštestu.
3. Sagatavo Covid-19 pozitīvo un kontaktpersonu sarakstu, izmantojot SPKC tīmekļa vietnē
(https://www.spkc.gov.lv/lv/kontaktpersonu-zinosana) pieejamo veidlapu un ievērojot šādus
nosacījumus:

3.1. veidlapas ailē “Testēšanas metode” atzīmē (izvēlies) ierakstu “Individuālais antigēna (Ag)
tests”;
3.2. veidlapas sadaļā “Informācija par Covid-19 pozitīvo personu” ieraksti personu(-as),
kurai(-ām) ir pozitīvs paštests;
3.3. ja vairākām personām klasē ir pozitīvs paštests, iekļauj tās visas vienā sarakstā;
3.4. ja vairākām personām iestādē ir pozitīvs paštests, bet ir atšķirīgs kontaktpersonu
saraksts (piem., skolēni no dažādām klasēm, pedagogi), sagatavo atsevišķus kontaktpersonu
sarakstus; tas palīdz noteikt to kontaktpersonu loku, kurām mājas karantīna var tikt atcelta,
ja personai ar pozitīvo paštestu Covid-19 infekcija netiks apstiprināta ar SARS-CoV-2 RNS
noteikšanas testu.
3.5. kontaktpersonu sarakstā iekļauj arī personas ar sadarbspējīgo vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikātu, lai informācija par kontaktpersonu statusu nonāktu līdz
kontaktpersonu ģimenes ārstiem.
4. Nosūti sarakstu uz e-pasta adresi: kontaktpersona@spkc.gov.lv
5. Norīko atbildīgo darbinieku, kas uzraudzīs kontaktpersonu testēšanu.

