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REKTORA RĪKOJUMS 

27.10.2021 Rīgā Nr. 5-1/558/2021 

 

Par kontaktpersonas statusa noteikšanu un mājas karantīnu ārkārtas situācijas laikā 

 

Lai Rīgas Stradiņa universitātē (turpmāk – RSU) nodrošinātu  Ministru kabineta 

2021. gada 9. oktobra rīkojuma Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" (turpmāk 

– Ārkārtas MK rīkojums) prasību ieviešanu par kontaktpersonas statusa noteikšanu un 

mājas karantīnu ārkārtas situācijas laikā: 

NOSAKU: 

1. Sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību izsludinātās ārkārtas situācijas laikā ikviens RSU 

darbinieks vai studējošais, ja tas ir atzīts par kontaktpersonu, ievēro mājas karantīnu un 

neierodas RSU vai mācību prakses vietā. 

 

2. Ja kontaktpersonas statusu nosaka RSU, kontaktpersonas statuss tiek noteikts personai, 

kurai ir bijis viens vai vairāki no šādiem augsta inficēšanās riska kontaktiem: 

2.1. tiešs kontakts ar personu, kurai laboratoriski apstiprināta Covid-19 infekcija, divu 

metru attālumā ilgāk par 15 minūtēm 24 stundu laikā (t. sk. atkārtoti kontakti, kas kopā 

(summāri) ilgst vairāk par 15 minūtēm); 

2.2. fizisks kontakts ar personu, kurai laboratoriski apstiprināta Covid-19 infekcija 

 (piemēram, rokasspiediens); 

2.3. tieša saskare ar  personas, kurai laboratoriski apstiprināta Covid-19 infekcija, 

izdalījumiem (piemēram, personai klepojot); 

2.4. atrašanās slēgtā vidē (piemēram, mājsaimniecībā, klasē, sanāksmju zāle, slimnīcas 

uzgaidāmā telpā, kabinetā u.tml.) vai braukšana kopā ar personu, kurai laboratoriski 

apstiprināta Covid-19 infekcija, ilgāk par 15 minūtēm vienā transportlīdzeklī; 

2.5. kontakts ar personu, divas dienas pirms viņa saslimšanas (vai divas dienas pirms 

pozitīva Covid-19 testa veikšanas). 

 

3. Mājas karantīnu var pārtraukt: 

3.1. četrpadsmitajā dienā ar ārsta atļauju; 

3.2. pēc Covid-19 testa, kas veikts ne agrāk kā desmitajā dienā pēc pēdējā kontakta datuma 

ar personu, kurai laboratoriski apstiprināta Covid-19 infekcija, ja testa rezultāts ir 

negatīvs;  

3.3. ja ar Covid-19 inficēta persona un kontaktpersonas stingras izolācijas laikā atrodas 

vienā mājsaimniecībā, tad ar ārsta atļauju: 

a) četrpadsmitajā dienā no dienas, kad ar Covid-19 inficētai personai tika pārtraukta 

izolācija; 

b) pēc Covid-19 testa, kas veikts ne agrāk kā desmitajā dienā pēc dienas, kad ar Covid-19 

inficētai personai tika pārtraukta izolācija, ja testa rezultāts ir negatīvs; 

3.4. studējošie mājas karantīnu noslēdz pēc Covid-19 testa, kas veikts ne agrāk kā septītajā 

dienā pēc mājas karantīnas uzsākšanas, ja testa rezultāts ir negatīvs. 

 



4. Studējošie un darbinieki informē RSU par inficēšanos ar Covid-19, atrašanos izolācijā, 

mājas karantīnā vai pašizolācijā, informāciju sniedzot Studentu servisa vadītājai Agnesei 

Lielajai (e-pasta adrese: Agnese.Liela@rsu.lv) attiecībā par studējošajiem un Personāla 

departamenta direktorei Dacei Jasmanei (e-pasta adrese: Dace.Jasmane@rsu.lv) attiecībā 

par darbiniekiem. 

 

5. Šis rīkojums stājas spēkā 2021.gada 27.oktobrī un ir spēkā līdz brīdim, kad tiek atcelta 

ārkārtas situācija valstī.  

 

6. Kārtības/Drošības protokola piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai Rīgas Stradiņa universitātē nosacījumi un rektora 08.10.2021. 

rīkojuma Nr. 5-1/519/2021 “Par īpašajiem piesardzības pasākumiem RSU dienesta 

viesnīcās Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteikumi attiecībā uz mājas 

karantīnas neattiecināšanu uz personām ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātiem 

netiek piemēroti laika periodā, kamēr ir spēkā šis rīkojums. 

 

7. Komunikācijas departamenta direktoram E. Šaueram nodrošināt šī dokumenta 

komunikāciju RSU mājaslapā un izplatīšanu RSU darbiniekiem. Studiju departamentam 

nodrošināt šī dokumenta tūlītēju pieejamību studējošo portālā MyRSU, savukārt RSU 

tulkošanas projektu vadītājiem nodrošināt tūlītēju dokumenta tulkošanu angļu valodā.  

 

8. Rektora biroja darbiniekiem un Dokumentu pārvaldības un arhīva daļai iepazīstināt ar 

rīkojumu visus darbiniekus un Studējošo pašpārvaldes valdes priekšsēdētāju. 

 

 

Rektors                                                      A. Pētersons 

 

R.Osis, 67409135 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


