SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
”EDINBURGAS SKOLA”
Reģ. Nr. 40003742746
Lienes ielā 24 lit3, Jūrmalā, LV-2015
“PRIVĀTĀ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE “ZELTA RASA”
Reģ.Nr. 3801802718
Spulgas iela 15, Rīga, LV-1058, tālr. 20574472, e-pasts: bernudarzszr@inbox.lv

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Kārtība, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumos
Izdoti saskaņā ar 2013.gada 17.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.890
„Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un
izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” 2. nodaļas
15.punktu
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Noteikumi nosaka SIA „Edinburgas skola” dibinātās privātās pirmsskolas
izglītības iestādes „Zelta Rasa” (turpmāk – izglītības Iestāde) un bērna
likumisko pārstāvju (turpmāk - vecāki) rīcību bērna infekcijas slimību
gadījumos (turpmāk – kārtība).
1.2. Kārtības mērķis ir mazināt infekcijas slimību izplatīšanos izglītības iestādē.
1.3. Kārtības ievērošanas uzraudzību un kontroli veic izglītības iestādes vadītājs vai
viņa norīkots atbildīgais darbinieks- grupas skolotājas.
2. Vecāku rīcība
2.1. Izglītojamais neapmeklē izglītības Iestādi, ja novērojama kāda no šādām
infekcijas slimību pazīmēm:
2.1.1. zarnu infekcijas pazīmes – caureja (šķidra vēdera izeja trīs un vairāk
reizes dienā), ēstgribas zudums, nelabums, vemšana, vēdersāpes ar vai bez
ķermeņa temperatūras paaugstināšanos;
2.1.2. gripas pazīmes – pēkšņs slimības sākums, galvassāpes, drudzis,
paaugstināta ķermeņa temperatūra, muskuļu sāpes, sāpes kaulos, aizlikts
deguns bez iesnām un sauss, kairinošs klepus;
2.1.3. citu akūto augšējo elpceļu infekciju pazīmes – stipras iesnas, klepus,
šķaudīšana, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana, acu konjunktīvas
iekaisums ar vai bez paaugstinātas ķermeņa temperatūras;
2.1.4. akūta vīrushepatīta (ieskaitot A hepatītu) pazīmes – slikta dūša, ēstgribas
zudums, nogurums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, sāpes labajā
paribē, iespējami zarnu trakta darbības traucējumi ar vai bez paaugstinātas
ķermeņa temperatūras, vēlāk ādas un acu dzelte, tumšs urīns un gaiši
izkārnījumi;
2.1.5. masalu pazīmes – klepus, iesnas, konjunktivīts (acu konjunktīvas
iekaisums), izsitumi, paaugstināta ķermeņa temperatūra;

2.1.6. masaliņu pazīmes – izsitumi, limfmezglu pietūkums un paaugstināta
ķermeņa temperatūra;
2.1.7. vējbaku pazīmes – paaugstināta ķermeņa temperatūra līdz 38 – 39°C,
galvassāpes, vispārējs nogurums, ēstgribas zudums, pēc 2 – 4 dienām
dažādās ķermeņa vietās, arī galvas matainajā daļā, parādās nelieli,
nedaudz piepacelti, sārti izsitumi, kuri ātri vien piepildās ar dzidru vai
bālganu šķidrumu un kļūst par pūslīšiem. Pūslīši pārplīst vai kasot tiek
pārplēsti, to vietās veidojas kreveles;
2.1.8. tuberkulozes pazīmes – var izpausties kā saaukstēšanās vai gripa, pēc
kuras bērns ilgstoši nevar atlabt, ieildzis bronhīts, pneimonija, kas
nepadodas ārstēšanai. Lielākiem bērniem galvassāpes, nogurums, var būt
nedaudz paaugstināta ķermeņa temperatūra (37,1 – 37,5 C). Zīdaiņiem slikti pieņemas svarā, ir saguruši un raudulīgi;
2.1.9. ķermeņa temperatūras paaugstināšanās virs 37,5oC (mērot ķermeņa
temperatūru padusē) bez citām infekcijas slimības pazīmēm vai virs 37,0
o
C, ja ir citas infekcijas slimības pazīmes;
2.1.10. mikrosporijas (infekcioza ādas sēnīšu slimība) pazīmes – uz ādas apaļi
vai ovāli, sārti plankumi, kas, izzūdot no centra, veido divus vienu otrā
ieslēgtus gredzenus. Galvas matainajā daļā lieli plankumi ar ādas
lobīšanos, mati pie pamatnes nolūzuši;
2.1.11. pedikulozes (utainības) pazīmes - pastāvīga spēcīga galvas un kakla
mugurējās daļas ādas nieze, ādas (aizauss rajonā un kakla mugurējā daļā)
sakasījumi - mazi, sarkani uztūkumi, ādas sacietējumi ar seroziem
(ūdeņainiem) izdalījumiem. Mazi, balti plankumi (oliņas vai gnīdas) pie
mata saknes, ko ir grūti atdalīt. Redzami paši parazīti – galvas utis;
2.1.12. kašķa pazīmes – izteikta nieze un nelieli pūslīši, kas var būt klāti ar
krevelītēm. Pūslīši pārsvarā ir uz vietām, kur ir plāna āda, piemēram,
pirkstu starpās, uz vēdera, augšdelmu iekšpusēs pie padusēm, uz
apakšdelmu locītavām pie plaukstas, uz dzimumorgāniem (niezes dēļ
bērns ir kašķīgs, nevar koncentrēties);
2.1.13. enterobiozes (spalīšu invāzijas) pazīmes ˗ izteikta nieze anālās atveres
apvidū, kas var būt par cēloni bērna bezmiegam, apvidus kasīšana dažreiz
rada izsitumus, iekaisumu un pat strutošanu.
2.2. Izglītojamais neapmeklē izglītības Iestādi, ja konstatēta kāda no šo noteikumu
2.1. punktā noteiktajām infekcijas slimības pazīmēm. Papildus šīm pazīmēm
raksturīgas arī izmaiņas bērna uzvedībā – miegainība, atteikšanās ēst, dzert,
raudulība, paātrināta elpošana, galvassāpes, nespēks u.tml.
3. Rīcība izglītības iestādē. Iestādes vadītāja kompetence
3.1. Iestādes vadītāja rīcība:
3.1.1. nodrošina vecāku informēšanu, ka izglītojamais nedrīkst apmeklēt
izglītības Iestādi, ja izglītojamajam konstatēta kāda no šo noteikumu 2.1.
punktā noteiktajām infekcijas slimību pazīmēm;
3.1.2. ja pazīmes konstatētas Iestādē, nodrošina vecāku informēšanu par
iespējamu saslimšanu un izglītojamā nošķiršanu no pārējiem bērniem
infekcijas slimības gadījumā līdz brīdim, kad vecāki ierodas pēc bērna.
Vadītāja E.Bukovska

