RSU organizatoriskā un praktiskā rīcība,
ja ir aizdomas vai tiek atklāts COVID 19 inficēšanās gadījums
RSU darba grupa saistībā ar Covid-19 izplatību
RSU netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm (klepus, paaugstināta
temperatūra, sāpes, kakla iekaisums, drudzis, elpas trūkums u. c.) klātbūtne!

Situācija N.1 RSU darbiniekam vai studējošajam darba/mācību laikā pēkšņi parādās
vieglas vai vidēji smagas elpceļu infekcijas pazīmes
 Uzlikt sejas masku
 Distancēties (2 metri) no apkārtējiem
 Pamest RSU telpas un doties mājās, cenšoties mazināt kontaktus ar apkārtējiem
(optimāli personīgais auto, bet pieļaujama arī sabiedriskā transporta izmantošana,
lietojot sejas masku)
 Telefoniski informēt vadību (studējošais – dekanātu, darbinieks – tiešo vadītāju)
 Atbildīgā persona/vadītājs piesaka Covid testu covid.iestades@nmpd.gov.lv vai
67337095
 Telefoniski sazināties ar ģimenes ārstu
 Ievērot ģimenes ārsta ieteikumus par tālāku izmeklēšanu un ārstēšanas režīmu
 Atgriezties darbā/mācību procesā ar ģimenes ārsta izziņu

Situācija N.2 RSU darbiniekam vai studējošajam darba/mācību laikā pēkšņi parādās
smagas elpceļu infekcijas pazīmes
 Tiek izsaukta Neatliekamā medicīniskā palīdzība
 Saslimušajam tiek uzlikta sejas maska

Situācija N.3 RSU konstatē grupveida saslimšanas gadījumu (divi vai vairāk vienlaikus)
ar akūtām elpceļu infekcijas pazīmēm
 Situācijā N.1 noteiktie soļi + atbildīgā persona ziņo Slimību profilakses un kontroles
centra epidemiologam tālr. 67271738; 67270665

Situācija N.4 RSU darbinieks vai studējošais, kuram darba/mācību laikā pēkšņi
parādījās elpceļu infekcijas pazīmes un kurš devās mājās atbilstoši Situācijai N1,
saņem Covid-19 pozitīvu testa rezultātu
 Saslimušais nekavējoši paziņo testa rezultātu vadībai (dekanāts, tiešais vadītājs)
 Saslimušais ievēro ģimene ārsta un epidemiologu ieteikumus, atgriežas RSU tikai ar
ģimenes ārsta izziņu par izārstēšanos
 Saslimušais visu slimības laiku ievēro karantīnu

Situācija N.5 RSU darbinieks vai studējošais ir kontaktpersona saslimušajam, kuram
darba/mācību laikā pēkšņi parādījās elpceļu infekcijas pazīmes un kurš devās mājās
atbilstoši Situācijai N1, un ir uzzinājis Covid-19 pozitīvu testa rezultātu
 Kontaktpersonas (darbinieki, ar kuriem pacients strādāja vienā telpā, studējošā
grupasbiedri, pasniedzēji) uzliek sejas masku, atstāj RSU telpas, lai dotos mājās vai uz
citu karantīnai paredzētu vietu, cenšoties mazināt kontaktus ar apkārtējiem,
 informē vadību,
 telefoniski sazinās ar ģimenes ārstu un piesakās Covid-19 testam
 Seko SPKC epidemiologu ieteikumiem
 Karantīna 14 dienas
 Atgriežas RSU ar ģimenes ārsta izziņu

