
PIESARDZĪBAS
PASĀKUMI
NOMETNĒS

īsa rokasgrāmata bērnu
nometņu rīkotājiem



nometnes darbinieku un dalībnieku instruēšana
par nometnes dienas režīmu, personīgās higiēnas,
dezinfekcijas līdzekļu lietošanu, uzturēšanos
telpās, ēdienreižu organizēšanu, rīcību āra
aktivitātēs un pārgājienos un citiem drošības
pasākumiem, kā arī par mutes un deguna aizsega
lietošanu nometnes dalībniekiem un personālam;

Nometnes organizatoram jānodrošina: Nometnes organizatoram jānodrošina: 

nometnes reģistrēšana un saskaņošana interneta
vietnē www.nometnes.gov.lv; 

darbinieku testēšana un dalībnieku testēšana (ja
nometne ilgāka par 7 dienām), informācijas
apmaiņa par testēšanas norisi pirms nometnes
sākuma;

 dalībnieku vecāku (likumiskā pārstāvja)
informēšana par nometnes noteikumiem, t.sk., par
prasību veikt dalībniekam SARS-CoV-2 vīrusa
RNS noteikšanas testu, par dalībnieka atvešanu
un aizvešanu no nometnes, kā arī par izņemšanu
no nometnes, ja dalībniekam, atrodoties nometnē,
parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības
pazīmes, vai atbilstoši kompetento iestāžu
norādījumiem tiek noteikti epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19 saslimšanas
gadījumā;

kontaktinformācija un saraksti par visām
personām, kas atradušās nometnē;

atbildīgā persona un procedūra rīcībai, ja
nometnes dalībnieku vai personāla vidū tiek
konstatēts Covid-19 saslimšanas gadījums..

http://www.nometnes.gov.lv/


EPIDEMIOLOĢISKI
DROŠAS

NOMETNES
ORGANIZĒŠANA

UN NORISE



Nometnē var piedalīties:

darbinieki, kuriem pēdējo 48 stundu
laikā pirms nometnes sākuma ir
veikts Covid-19 tests un tas ir
negatīvs, 

dalībnieki, kuriem pēdējo 48 stundu
laikā pirms nometnes sākuma ir
veikts Covid-19 tests un tas ir
negatīvs.

TESTĒŠANA

Nometnes dalībniekiem un personālam
testus veic par valsts piešķirto finansējumu.

Neveikt SARS-CoV-2 vīrusa RNS noteikšanas
testu var darbinieki un dalībnieki, kuri var
apliecināt, ka ir veikuši pilnu vakcinēšanās
procesu vai izslimojuši Covid-19. 

 Ja nometnes norises laiks ir ilgāks par 7
dienām, nometnes organizētājs organizē
dalībnieku un darbinieku atkārtotu
testēšanu 6.-7.dienā.

Nometnes dalībniekiem un personālam
testus veic par valsts piešķirto finansējumu.



Pirms nometnes norises nometnes dalībnieki un
darbinieki noslēdz līgumu ar nometnes
organizētāju par dalību un darbu nometnē. Lai
veiktu SARS-CoV-2 vīrusa RNS noteikšanas
testu, ar noslēgto līgumu dalībnieki un
darbinieki dodas uz testa veikšanas vietu.

TESTĒŠANA

 Testu nodošanas procesu koordinē Veselības inspekcija. 

 Testa rezultāts tiek nosūtīts testējamai
personai elektroniski, vai (pēc ieviešanas) tiek
izsniegts sertifikāts, kas apliecina testa
rezultātu.

  Nometnes organizators var saņemt
statistisku pārskatu par nometnes dalībnieku un
darbinieku testēšanas rezultātu.

 Informācija par testu nodošanu E. Gulbja laboratorijas
automātā un automātu atrašanās vietām, laboratorijas filiālēm
un darba laikiem: https://www.egl.lv/

Informācija par Centrālās laboratorijas filiālēm un darba
laikiem: https://www.laboratorija.lv/

Informācija par BIOR laboratorijas filiālēm un darba laikiem:
https://bior.lv/

Informācija par MFD laboratorijas filiālēm un darba laikiem:
http://www.mfd.lv/

Pirms nometnes norises nometnes dalībnieki un
darbinieki noslēdz līgumu ar nometnes
organizētāju par dalību un darbu nometnē. Lai
veiktu SARS-CoV-2 vīrusa RNS noteikšanas
testu, ar noslēgto līgumu dalībnieki un
darbinieki dodas uz testa veikšanas vietu.

https://www.egl.lv/par-mums/filiales-un-darba-laiki/
https://www.laboratorija.lv/filiales.html
https://bior.lv/lv/kontakti/paraugu-pienemsanas-laiki
http://www.mfd.lv/laboratorija-darba-laiki


Nometnes organizators organizē rutīnas
siekalu paraugu nodošanu epidemioloģiski
drošā veidā (piesakot uz projekti@vi.gov.lv un
norādot iestādes adresi, nometnes atbildīgas
personas par skrīningu vārdu, uzvārdu,
kontakta tālruņa numuru, e-pastu,
nepieciešamo testu skaitu).

Veselības inspekcija nodos pieteikumu vienai
no laboratorijām. Veselības inspekcija
elektroniski informēs nometnes organizatoru
par piesaistīto laboratoriju, nosūtīs instrukciju
siekalu testiem un laboratorijas kontaktus
jautājumu precizēšanai. Laboratorija
sazināsies ar atbildīgo personu, informēs par
testu piegādes un paraugu nodošanas datumu
un laiku, ja nepieciešams, sniegs atbildes uz
jautājumiem par skrīninga procesa īstenošanu

Ne agrāk kā 48 stundu laikā pirms nometnes
sākuma tiek veikta testēšana.

TESTĒŠANAS IESPĒJAS

PIE IESTĀDES, 
KURĀ PLĀNOTA NOMETNES NORISE:



TESTĒŠANAS IESPĒJAS

SIEKALU PARAUGA NODOŠANA 
E. GULBJA LABORATORIJAS

AUTOMĀTĀ (ROBOTAM)
Vismaz nedēļu pirms nometnes uzsākšanas
nometnes organizators nosūta E.Gulbja
laboratorijai uz adresi sandra@egl.lv
dalībnieku un darbinieku sarakstu ar mobilā
telefona numuriem. 

Tad dalībnieki un darbinieki saņems PINK
kodu un varēs saņemt stobriņu siekalu testam
un pēc tam nodot paraugu robotam 48
stundas pirms plānotā nometnes sākuma



SIEKALU PARAUGU INDIVIDUĀLA
NODOŠANA VIENĀ NO

LABORATORIJĀM (MFD, BIOR,
CENTRĀLĀ, E.GULBJA

LABORATORIJAS)

Iepriekš piesakās laboratorijai, tad saņemot
laboratorijā parauga nodošanas trauciņu, un
epidemioloģiski drošā veidā nododot siekalu
paraugu testēšanai. 

TESTĒŠANAS IESPĒJAS



pirmajā dienā diennakts nometnēs;
dienas nometnēs - katru dienu.

Netiek pieļauta bērnu un darbinieku ar
elpceļu infekcijas slimību pazīmēm
klātbūtne nometnē.

Nometnes organizators nodrošina bērnu un
darbinieku veselības skrīningu (temperatūras
mērīšana, elpceļu saslimšanas pazīmes), veicot

vizuālu novērojumu.
 

Nometnes organizatora 
norīkota persona to veic;

 

Netiek pieļauta personu, kurām
noteikta pašizolācija, mājas karantīna
vai izolācija, klātbūtne nometnē. 

Gan dienas, gan diennakts nometnes
dalībnieki ne ātrāk kā 7 dienas pirms
nometnes darbības sākuma saņem
ģimenes ārsta izziņu, kurā apliecināts,
ka bērnam nav infekcijas slimību
pazīmes un viņš nav bijis kontaktā ar
Covid-19 saslimušajiem vai to
kontaktpersonām. 



KO DARĪT, JA DARBINIEKAM
PARĀDĀS INFEKCIJAS
SLIMĪBAS PAZĪMES?

Darbinieka pienākums ir pārtraukt
darba pienākumu veikšanu,
informēt nometnes organizatoru
par situāciju un doties mājās, kā arī
telefoniski sazināties ar ģimenes
ārstu, lai vienotos par turpmāko
ārstēšanas režīmu.

Darbinieks var atgriezties nometnē tikai ar
ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis
darbnespējas lapu).

Nometnes organizētājs nodrošina
personu, kura aizstāj saslimušo
darbinieku.



Jāsazinās ar bērna vecākiem, kuri
nekavējoties ierodas pēc bērna un telefoniski
sazinās ar ģimenes ārstu.

KO DARĪT, JA BĒRNAM
PARĀDĀS INFEKCIJAS
SLIMĪBAS PAZĪMES?

Nometnes norises vietā jābūt izolācijas
telpai, kurā nodrošina tā paša pieaugušā,
kas kontaktējās ar bērnu pirms tam,
klātbūtni

Ja tiks konstatēts Covid-19 infekcijas gadījums,
kas būs saistīts ar konkrēto nometni, SPKC
epidemiologi noteiks īpašus pretepidēmijas
pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un
sniegs individuālas rekomendācijas nometnes
vadībai.  Kontaktus saziņai skatīt šeit:
https://spkc.gov.lv

Bērnam nodrošina sejas masku, ko lietot, ja
nepieciešams atstāt izolācijas telpu.

Ja slimšanas pazīmes konstatētas diviem vai
vairāk bērniem, bērni jāizolē, nodrošinot
pieaugušā klātbūtni, par notikušo tiek
informēti vecāki un ziņots SPKC.

https://spkc.gov.lv/lv/kontakti/darbinieku-kontakti/


MUTES UN
DEGUNA AIZSEGA

LIETOŠANA



Diennakts nometnēs

Dalībnieki

Pastāvīgais 
nometnes 
personāls

Pieaicinātais 
nometnes 
personāls

Iekštelpas Ārtelpas

Dienas nometnēs

Iekštelpas Ārtelpas

NELIETO

NELIETO

LIETO

LIETO
NELIETO

LIETO NELIETO

LIETO NELIETO

Izņemot: 
 - bērnus līdz 7 g.v.  

Izņemot gadījumus, kad dodas
ārpus vienas nometnes grupas

(burbuļa) 

Mutes un deguna 
aizsega lietošana nometnēs

Izņemot: 
 - bērnus līdz 7 g.v.  



DISTANCĒŠANĀS



Koplietošanas telpas vairākas grupas var izmantot TIKAI:
pēc noteikta stingra grafika, nekrustojoties;
ievērojot starplaiku 20 min.;
starplaikā tiek veikta telpu uzkopšana, dezinfekcija, vēdināšana.

VAIRĀKU GRUPU DARBĪBAS NOSACĪJUMI
VIENAS NOMETNES IETVAROS

telpas/darbības zonas

personāls

labierīcības

GRUPĀ = ne vairāk 20 bērni 

Katrai grupai noteiktas savas:

Grupu dalībnieki un darbinieki nometnes darbības laikā nesastopas!Grupu dalībnieki un darbinieki nometnes darbības laikā nesastopas!


