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Kārtības noteikumi pedikulozes gadījumiem 

 Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas 
 Ministru kabineta noteikumu 

 Nr.277 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe 

 un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs”9.punkta 9.9.apakšpunktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Kārtības noteikumi pedikulozes gadījumiem (turpmāk – noteikumi) Rūjienas 

vidusskolā ir izstrādāti, lai mazinātu ar pedikulozi inficēšanās risku skolā un nepieļautu 

citu bērnu inficēšanos. 

 2. Noteikumi nodrošina Skolā vienotu darba kārtību, kas ir saistoša skolēniem, skolēnu 

vecākiem, klašu audzinātājiem, skolas medicīnas māsai, sociālajam pedagogam un 

administrācijai (turpmāk – darbinieki). 

 3. Skolas direktors (turpmāk – direktors) ar Noteikumiem iepazīstina skolas 

darbiniekus. 

 4. Klašu audzinātāji ar noteikumiem iepazīstina savas klases skolēnu vecākus. 

 

II. Noteikumi pedikulozes gadījumos 

 5. Ja skolēnam skolas medicīnas māsa konstatē pedikulozes saslimšanas simptomus, 

skolēnam tiek organizēta nokļūšana mājās, skolēns tāpat kā citos infekcijas slimības 

gadījumos, nedrīkst atrasties skolā. 

 6. Skolēns drīkst atgriezties skolā un piedalīties mācību procesā tikai pēc ārsta zīmes 

par izveseļošanos iesniegšanas.  
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7. Klases audzinātājs ir atbildīgs, lai skolēns ar konstatētiem pedikulozes saslimšanas 

simptomiem tiktu pieņemts mācību procesā skolā tikai ar uzrādītu ārsta zīmi par 

izveseļošanos un nekavējoties par to informē skolas medicīnas māsu. 

 

III. Iesaistīto personu rīcības kārtība 

8.Pēc pedikulozes simptomu konstatēšanas skolas medicīnas māsa informē vecākus par 

faktu un atbilstošas rīcības noteikumiem (shēma – 1. pielikums). 

9. Pēc pedikulozes simptomu konstatēšanas skolas medicīnas māsa informē klašu 

audzinātājus par saslimušiem skolēniem. Medicīnas māsa caur E-klasi informē visus 

klases skolēnu vecākus, ka klasē ir konstatēta pedikulozes saslimšana (utis) un lūdz 

veikt vecākus pastiprinātus higiēnas un profilaktiskos pasākumus. 

10.Atkārtotas pedikulozes simptomu konstatācijas gadījumā skolas medicīnas māsa 

ziņo skolas sociālajam pedagogam. 

11. Sociālais pedagogs veic izskaidrojošas un izglītojošas pārrunas ar skolēna 

vecākiem. Sarunā piedalās sociālais pedagogs, medmāsa, vecāks. Saruna tiek 

protokolēta. 

12. Pēc medmāsas ziņojuma sociālajam pedagogam par atkārtotu skolas  kārtības 

noteikumu  neievērošanu (pedikulozes gadījumiem)  vai vairākkārtīgi konstatētas 

pedikulozes saslimšanas gadījumos, sociālais pedagogs iesniedz rakstisku ziņojumu 

skolas direktoram un Rūjienas novada sociālajam dienestam. 

 

Apstiprināti pedagoģiskās padomes sēdē 2018. gada 14. jūnijā. 

 

Skolas direktors     Vidars Zviedris 

  



Kārtības noteikumi pedikulozes gadījumiem Rūjienas vidusskolā.  

/Apstiprināti 14.06.2018./ 

SHĒMA – 1.pielikums 

 

 

Skolas MEDMĀSA veic 
pārbaudi uz infekcijas 

slimībām (pedikulozi un 
scabies)

Fakta konstatācijas 
gadījumā MEDMĀSA
informē pa telefonu 

skolēna VECĀKUS,  e-
klases pastā KLASES 

AUDZINĀTĀJU  un citus 
KLASES VECĀKUS

Skolēns nekavējoties 
tiek nogādāts mājās 

tāpat kā citu infekcijas 
slimību gadījumos, 

skolā drīkst atgriezties 
ar ārsta zīmi (KLASES 

AUDZINĀTĀJS)

Ja pēc 10 
dienām 

MEDMĀSA
konstatē 
atkārtotu 

saslimšanu -
rakstiski ziņo 
SOCIĀLAJAM 
PEDAGOGAM

SOCIĀLAIS 
PEDAGOGS 

iesaistās 
izglītošanas 

procesā (sarunā 
piedalās 
VECĀKI, 

SOCIĀLAIS 
PEDAGOGS, 
MEDMĀSA)

Saruna tiek 
protokolēta

Vairākkārtīgi 
konstatētas 
pedikulozes 
saslimšanas 
gadījumos 
SOCIĀLAIS 
PEDAGOGS 

iesniedz 
rakstisku 
ziņojumu 
SKOLAS 

DIREKTORAM 
un Rūjienas 

novada 
SOCIĀLAJAM 
DIENESTAM


