Siguldas novada pašvaldības izdotā instrukcija
Ņemot vērā, ka vēl joprojām nav zināmi konstatētās vēdera infekcijas (verotoksīnu producējošo Escherichia
coli infekcija) cēloņi, slimības ierosinātājam raksturīgo inkubācijas periodu (4–10 dienas), citu vēdera infekciju
izplatību, konsultējoties ar epidemiologu un pediatru, uz laiku līdz situācijas stabilizācijai ir noteikti šādi
drošības pasākumi.
Pirmsskolas izglītības iestādē:
1. Saskaņā ar 1999.gada 5.janvāra MK noteikumu Nr.7 „Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība” 7.3punktu
„Izglītības iestādes, sociālās aprūpes institūcijas vai citas iestādes vadītājs nodrošina informācijas
sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas
epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk)
personas ar šādām infekcijas slimības pazīmēm — caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu
dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi).” Līdz situācijas stabilizācijai
pirmsskolas izglītības iestādes (PII) vadītājam vai medmāsai ziņot par katru gadījumu ar vēdera
darbības traucējumiem pa telefonu 67271738.
2. Skolotāja palīgiem (auklītēm) pastiprināti uzraudzīt bērnu veselības stāvokli tualetes apmeklējuma
laikā. Ziņot PII vadītājai par varbūtējiem veselības traucējumiem.
3. Izolēt bērnu ar vēdera infekcijas pazīmēm citā telpā līdz brīdim, kamēr pēc viņa ierodas vecāki.
4. PII vadītājām sadarbībā ar grupu audzinātājām nodrošināt informācijas apriti ar vecākiem, lai būtu
informācija par katru bērnu, kurš neapmeklē PII.
5. PII vadītājām katru dienu līdz plkst. 10.00 pēc informācijas apkopošanas informēt Izglītības pārvaldes
vadītāju par aktuālo situāciju iestādē (apmeklējums, slimie bērni, t.sk. ar vēdera darbības
traucējumiem).
6. Auduma dvieļus, kas paredzēti bērnu individuālajai lietošanai nomainīt ar vienreiz lietojamiem papīra
dvieļiem.
7. Turpināt veikt papildu dezinfekcijas pasākumus un pastiprināti pievērst uzmanību bērnu personīgajai
higiēnai.
8. Nepieļaut ēdienu ienešanu PII grupās (piemēram, bērnu jubileju gadījumos vai citos pasākumos).
9. Nerīkot publiskos pasākumus PII.
Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam pašvaldības PII, SIA „Baltic Restaurants Latvia”:
1. Veikt Pārtikas un veterinārā dienesta norādītos papildu pasākumus ēdienu sagatavošanas vietās.
2. Iekļaut ēdienkartē tikai vietējās izcelsmes dārzeņus un augļus. Izslēgt no ēdienkartes dārzeņus un
augļus, kuri ātri bojājas, ir grūti nomazgājami.
3. Pārtraukt augļu un dārzeņu uzkodu pasniegšanu ēdienreižu starplaikos PII grupās.
Vecākiem:
1. Katru dienu informēt attiecīgās PII vadītāju vai grupas audzinātāju (atbilstoši tam, kāda ir bijusi
līdzšinējā vienošanās) par bērna prombūtnes cēloņiem. Slimības gadījumā informēt, ka bērnam ir
vēdera darbības traucējumi.
2. Ja bērnam ir vēdera darbības traucējumi, neapmeklēt PII līdz pilnīgai slimības simptomu izzušanai.
3. Vēdera darbības traucējumu gadījumā griezties pēc palīdzības pie ģimenes ārsta, lai veiktu analīzes un
noskaidrotu saslimšanas cēloņus.
Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldei:
1. Katru dienu apkopot informāciju par apmeklējumu pašvaldības PII (apmeklējums, slimie bērni, t.sk. ar
vēdera darbības traucējumiem). Nodot informācijas apkopojumu pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietniecei.
2. Informēt par situāciju citas pašvaldības izglītības iestādes.

