
 

 

  

 

2021. gada 25. novembrī 

 

 

 

Cienījamie vecāki, 

 

Šī ir jaunākā informācija par plāniem noteiktos apstākļos nodrošināt antigēnu testu 

veikšanu bērniem, kuri ir asimptomātiski un mācās klasē, kurā ir apstiprināts COVID-19 

gadījums. 

 

Vissvarīgākais veids, kā izvairīties no jebkādas turpmākas infekcijas izplatīšanās, ir 

mājas pašizolācijas ievērošana un pieteikšanās uz COVID-19 PĶR (PCR) testu 

gadījumā, ja Jūsu bērnam ir kādi Covid-19 simptomi, tostarp pēkšņs klepus, elpas 

trūkums, paaugstināta temperatūra, iekaisis kakls. Pieteikties PĶR testam var šeit: 

https://www2.hse.ie/conditions/covid19/testing/get-tested/ 

 

Bērniem, kuriem ir simptomi, nevajadzētu izmantot antigēnu testus; viņiem jāpaliek 

mājās, jāpiesakās un jāveic PĶR tests Covid-19 noteikšanai. Ja kādam vecākam vai 

aizbildnim rodas bažas par sava bērna veselību, viņiem, kā ierasts, jāsazinās ar savu 

ģimenes ārstu. 

 

Sākot no 2021. gada 29. novembra, ja vecāks vai aizbildnis par savu bērnu saņem pozitīvu 

(konstatētu) PĶR COVID-19 testa rezultātu, lūdzam nekavējoties sazināties ar sava bērna 

skolas direktoru, lai par to informētu. 

 

Pēc tam direktors paziņos šim vecākam/aizbildnim, ka viņi sazināsies ar citu bērnu, kuri 

atrodas tajā pašā “burbulī”, vecākiem, lai sniegtu viņiem informāciju par to, kā viņi var 

pasūtīt bezmaksas antigēnu testus saviem bērniem, izmantojot bezmaksas tālruņa numuru. 

Direktoram ir lūgts neizpaust vecākiem nekādu personisku informāciju, kas attiecas uz 

kādu citu bērnu. 

 

Antigēnu testi ir kā papildu pasākums, lai palīdzētu novērst COVID-19 (koronavīrusa) 

izplatīšanos. Jūs pats veicat šos testus mājās. Testējamais paraugs nav jānogādā uz 

laboratoriju. Rezultātus Jūs parasti iegūsiet 15 minūšu laikā. 

 

Ja ir iesaistīts tikai viens “burbulis”, tikai šī “burbuļa” bērniem tiks piedāvāti antigēnu testi. 

Ja ir divi “burbuļi” ar vairākiem nesaistītiem apstiprinātiem Covid-19 gadījumiem, skolas 

vadība sazināsies ar visas klases bērnu vecākiem vai aizbildņiem un sniegs informāciju par 

to, kā viņi var pieprasīt antigēnu testus. 

https://www2.hse.ie/conditions/covid19/testing/get-tested/
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Lai pasūtītu antigēnu testus, zvaniet uz bezmaksas tālruni, kur Jums būs jānorāda sava 

bērna vārds, adrese un skolas saraksta numurs (roll number), kuru Jums sniegs skolas 

vadība.  

 

 

Šie testi bez maksas tiks tieši piegādāti vecākam vai aizbildnim uz viņu mājas adresi, un 

bērna vecāks var izlemt, vai vēlas, lai bērns veiktu šos testus. HSE ir sagatavojusi 

instrukcijas un video vecākiem. Pilna informācija būs pieejama antigēnu testa iepakojumā. 

 

HSE vecākiem/aizbildņiem iesaka bērnam pirmo antigēnu testu veikt testu komplekta 

saņemšanas dienā, otro testu veikt 2 dienas vēlāk, bet trešo testu – vēl 2 dienas pēc tam. 

 

Bērni, kuru “burbulī” ir apstiprināts Covid-19 gadījums, var turpināt apmeklēt skolu, ja 

viņiem nav simptomu un viņi nav saņēmuši pozitīvu COVID-19 testa (antigēnu vai PĶR) 

rezultātu. Ja jebkurā brīdī Jūsu bērnam parādās simptomi, viņam ir jāievēro pašizolācija, un 

Jums viņš ir jāpiesaka uz COVID-19 PĶR testu. Dariet to pat tad, ja antigēnu testa rezultāts 

ir negatīvs (inficēšanās nav atklāta). 

 

Ja antigēnu tests ir pozitīvs, ir svarīgi, lai Jūsu bērns ievērotu mājas pašizolāciju un Jūs 

tiešsaistē HSE testu portālā viņam rezervētu COVID-19 PĶR testu. 

  

Tiks izsniegts QR kods, lai sniegtu vecākiem iespēju augšupielādēt testa rezultātu, lai 

informētu HSE. Šī informācija ir ļoti svarīga, lai sekotu līdzi Covid-19 pandēmijas attīstībai. 

 

Skolu direktori ir lūgti nesniegt citiem vecākiem nekādu informāciju, kas varētu ļaut 

identificēt pozitīvo Covid-19 gadījumu. 

 

Dalība antigēnu testēšanas programmā ir brīvprātīga, tāpēc vecākiem nav pienākums 

dalīties ar informāciju ar skolu par to, vai viņi ir pieprasījuši antigēnu testus un, vai tie ir 

negatīvi. 

  

Bērniem, kuriem ir laba pašsajūta, jāturpina ierasties skolā neatkarīgi no tā, vai viņi 

piedalās antigēnu testēšanā vai nē. 

 

Lēmumu par sava bērna dalību antigēnu testēšanā pilnībā pieņem vecāki un aizbildņi, un 

tas neietekmēs Jūsu bērna izglītību vai pret viņu vērsto attieksmi skolā. 

 

https://covid19test.healthservice.ie/hse-self-referral/
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Brīvprātīgā antigēnu testēšanas programma ir papildu pasākums un neaizstāj ļoti svarīgos 

sabiedrības veselības pasākumus, kas pašlaik tiek īstenoti Jūsu bērna skolā. 

 

Mēs joprojām lūdzam atgādināt saviem bērniem šo pasākumu nozīmi infekcijas izplatības 

apturēšanai. 

 

 

Ar cieņu, 

 

Deirdre Shanley  

Sekretāra palīdze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


