Izmaiņas attiecībā uz Medicīnisko masku un respiratoru bez vārsta
lietošana sabiedriskās vietās un uz izolācijā un mājas
karantīnā pavadāmo laiku
Medicīnisko masku un respiratoru bez vārsta lietošana sabiedriskās vietās
No 25.janvāra, atrodoties darba vietā, veikalā, sabiedriskā transportā vai citā publiskā
vietā, personām būs jālieto medicīniskā sejas maska vai respirators bez vārsta ar drošības
pakāpi FFP2 – FFP3 vai KN95. Sejas maskas vai respiratori jālieto arī vakcinētiem vai
pārslimojušiem cilvēkiem. Vienīgais izņēmums būs izglītības iestādes, kurās darbinieki
un izglītojamie varēs
turpināt
izmantot iepriekš
centralizēti
iegādātās
un
izsniegtās nemedicīniskās (auduma) sejas maskas, kas ir ar augstu aizsardzības pakāpi. Arī
citviet bērni vecumā no 7 līdz 12 gadiem varēs lietot nemedicīnisku (auduma) masku.
Vajadzība noteikt augstās epidemioloģiskās drošības prasības saistīta ar strauju Covid-19
izplatības pieaugumu. Medicīniskās sejas maskas un respiratori pretstatā auduma
maskām ir ar noteiktiem starptautiskiem kvalitātes un drošības standartiem. Medicīnisko
masku efektivitāte, salīdzinot ar citu materiālu sejas aizsegiem, sniedz līdz pat 90 %
aizsardzību, savukārt respiratoru bez vārsta aizsardzība ir ar vēl augstāku līmeni, aizsargājot ne
tikai pret izelpoto daļiņu nonākšanu apkārtnē, bet arī pret to ieelpošanu no apkārtējās
vides. Līdzīga prakse pastāv arī citās valstīs, piemēram, Austrijā, Grieķijā, Slovēnijā, Itālijā un
citviet, kur nemedicīniskās maskas aizstāj ar medicīnisko masku un respiratoru lietošanu kā
iekštelpās, tā arī ārpus tām.
Izmaiņas attiecībā uz izolācijā un mājas karantīnā pavadāmo laiku
Saskaņā ar jaunākajām Eiropas Slimību profilakses centra rekomendācijām un
vajadzību nodrošināt darba nepārtrauktību stratēģiski svarīgajās nozarēs samazināts laika
posms, kas cilvēkam jāpavada izolācijā vai mājas karantīnā.
Vienlaikus noteikti papildu drošības pasākumi - papildu testēšana un FFP2 respiratoru bez
vārsta lietošana darba vietās. Jaunā kārtība neattiecas uz nevakcinētiem cilvēkiem, kuriem
spēkā ir iepriekšējā kārtība.
Vakcinēti (primārā vakcinācija vai balstvakcinācija) vai pārslimojuši cilvēki, kuri noteikti
kā kontaktpersonas:
•
•

•

atrodas mājas karantīnā 10 dienas;
vai pēc iespējas ātrāk veic testu laboratorijā vai testēšanas punktā, ja testa rezultāts
negatīvs, var turpināt veikt darba pienākumus, 10 dienas lietojot FFP2 respiratoru bez
vārsta un 3. vai 4.dienā veicot atkārtotu testu (negatīvs);
vai var turpināt veikt darba pienākumus, katru rītu septiņas dienas veicot negatīvu ātro
antigēna paštestu.

Izolācijas laiks Covid-19 pozitīviem cilvēkiem:
•

izolācijā var doties arī pēc pozitīva Covid-19 paštesta, darba pienākumus var atsākt
pildīt 8. dienā, ja vismaz 24 stundas nav bijuši saslimšanas simptomi;

•

nodarbinātiem sabiedrībai kritiskās nozarēs jāievēro 3 dienu izolācija un, ja vismaz
pēdējās 24 stundas nav slimības pazīmju, jāveic laboratorisks tests, ja testa
rezultāts negatīvs, tad drīkst atgriezties darbā klātienē.

Šajos gadījumos 10 dienas pēc inficēšanās apstiprināšanas jālieto FFP2 respirators un jāizvairās
no ciešiem kontaktiem ar citiem cilvēkiem.
Mājas karantīna skolēniem un pirmskolas izglītības iestāžu bērniem, kuri noteikti kā
kontaktpersonas:
•

atrodas mājas karantīnā 10 dienas vai var turpināt apmeklēt izglītības iestādi, ja 7
dienas katru dienu tiek veikts izglītības iestādes organizēts antigēna tests. Atsākot
apmeklēt izglītības iestādi, nav nepieciešams uzrādīt laboratoriskās testēšanas rezultātu
vai ārsta izziņu.

Izolācijas laiks skolēniem un pirmskolas izglītības iestāžu bērniem, kuri inficējušies ar
Covid-19:
•

var atsākt apmeklēt izglītības iestādi 8.dienā, ja pēdējo 24 stundu laikā nav bijuši
slimības simptomi. Atsākot apmeklēt izglītības iestādi, nav nepieciešams uzrādīt
laboratoriskās testēšanas rezultātu vai ārsta izziņu.

Pieņemot lēmumu izolācijas vai mājas karantīnas laika samazināšanai, ņemtas
vērā Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra jaunākās rekomendācijas gadījumiem,
kad nepieciešams vienlaikus nodrošināt vīrusa izplatības ierobežošanu un sabiedrībai
svarīgu jomu darbību.

