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Grupveida akūto zarnu infekciju un A hepatīta 

gadījumi ar pieciem un vairāk slimniekiem 2014. –

2019. gadā* Latvijā  

* dati uz 01.11.2019.
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Grupveida akūto zarnu infekciju un A hepatīta gadījumu ar pieciem 

un vairāk slimniekiem iedalījums pēc epidemioloģiskās saistības ar 

objektiem 2014. – 2019. gadā* Latvijā

* dati uz 01.11.2019.



Regulējums 
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Ministru kabineta 1999.gada 5.janvāra noteikumi Nr.7 «Infekcijas slimību

reģistrācijas kārtība»
• 7.3 Izglītības iestādes, sociālās aprūpes institūcijas vai citas iestādes vadītājs nodrošina

informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās

reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu

(iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar šādām infekcijas slimības pazīmēm — caureja,

vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra,

izsitumi vai citi ādas bojājumi).

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 2010.gada 23.marta noteikumi Nr.277 «Kārtība, kādā

nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības

pieejamība izglītības iestādēs»

Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumi Nr.610 «Higiēnas

prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās

vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai

profesionālās vidējās izglītības programmas»

Epidemioloģiskās drošības likums
• 18. pants. Personu tiesības un pienākumi

3) Personas pienākums ir nepakļaut citas personas inficēšanās riskam.



Būtiskie profilakses un kontroles pasākumi
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• ikdienā ievērot higiēnas prasības

• sekot līdzi izglītojamo un darbinieku veselības stāvoklim un

prombūtnes iemesliem (vai prombūtnes saistītas ar infekcijas

slimību?)

• savlaicīgi identificēt aizdomu situācijas par grupveida saslimšanu

(iestādē ir divas vai vairāk personas ar šādām infekcijas slimības

pazīmēm caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte,

paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi)

• nekavējoties telefoniski informēt Slimību profilakses un kontroles

centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologu, ja radušās

aizdomas par grupveida saslimšanu
https://spkc.gov.lv/lv/kontakti/darbinieku-kontakti/ vai 

https://spkc.gov.lv/lv/arkartas-situacijas/operativajiem-dienestiem

• sadarboties ar epidemiologu infekcijas gadījumu/uzliesmojumu

epidemioloģiskās izmeklēšanas gaitā

• ievērot epidemiologu ieteikumus
https://spkc.gov.lv/lv/profesionali/ieteikumi-skolam-un-bernudarzi

Savlaicīga un atbildīga rīcība palīdz apturēt infekcijas slimības izplatību 

un saglabāt cilvēku veselību

https://spkc.gov.lv/lv/kontakti/darbinieku-kontakti/
https://spkc.gov.lv/lv/arkartas-situacijas/operativajiem-dienestiem
https://spkc.gov.lv/lv/profesionali/ieteikumi-skolam-un-bernudarzi


Paldies par uzmanību!

Informācija par epidemioloģiskās uzraudzības aktualitātēm 

SPKC tīmekļvietnē: https://www.spkc.gov.lv

https://www.spkc.gov.lv/

