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RĪCĪBA BĪSTAMO UN CITU INFEKCIJAS SLIMĪBU GADĪJUMĀ
1. Informācijas apmaiņas un reaģēšanas aktivizācijas shēma bīstamo infekcijas slimību
vai citu infekcijas slimību ar ievērojamu un grūti kontrolējamu izplatīšanās potenciālu
uzliesmojumu gadījumos
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2. Atbildības un rīcības pasākumi bīstamo un citu infekcijas slimību ar ievērojamu un
grūti kontrolējamu izplatīšanās potenciālu uzliesmojumu gadījumos
Izpildītājs
Slimību
profilakses un
kontroles centrs
(SPKC)










Neatliekamās
medicīniskās
palīdzības
dienests
(NMP dienests)

Rīcība
Informē NMP dienesta dežūrspeciālistu sabiedrības veselības
apdraudējumu jautājumos par notikumu.
Veic epidemioloģisko izmeklēšanu, t.sk. kontaktpersonu atklāšanu,
organizē vides objektu un kontaktpersonu laboratorisko pārbaudi,
organizē profilakses un pretepidēmijas pasākumus infekcijas slimību
perēkļos, ieskaitot kontaktpersonu medicīnisko novērošanu un,
nepieciešamības gadījumā, izolēšanu.
Veic epidemioloģiskās situācijas un riska iedzīvotāju veselībai
izvērtēšanu, sagatavo ieteikumus.
Organizē noslēguma dezinfekciju, dezinsekciju un deratizāciju
infekcijas slimības perēklī normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. Ja
nepastāv cilvēku vai dzīvnieku inficēšanās risks iespējamā infekcijas
slimības perēklī, tā noslēguma dezinfekciju var atlikt līdz
laboratoriskās pārbaudes rezultātu saņemšanai un veikt pēc infekcijas
slimības laboratoriskās apstiprināšanas.
Informē un konsultē ieinteresētās personas, institūcijas un iedzīvotājus
par infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu kā arī par
epidemioloģisko situāciju valstī un brīdina par epidēmijām ārvalstīs.
Nepieciešamības gadījumā, pastāvot riskam pārrobežu izplatībai, ziņo
EWRS, kā arī sagatavo informāciju PVO SVAN kontaktpunktam.
Sagatavo informāciju VOMK.

 Veic informācijas apmaiņu ar iesaistītajām institūcijām, tai skaitā ar
slimnīcām, aktivizējot KM sistēmu.
 Nodrošina NMP brigāžu darba koordinēšanu un operatīvo vadību,
sniedzot NMP un nodrošinot, koordinējot cietušo nogādāšanu uz
slimnīcām saskaņā ar hospitalizācijas plānu.
 Nodrošina piespiedu kārtā izolējamās personas transportēšanu uz
ārstniecības iestādi policijas darbinieka klātbūtnē; nodrošina ar
individuālās aizsardzības līdzekļiem policijas darbinieku un citas
personas, kuras iesaistītas izolēšanā (transportēšanā, meklēšanā).
 Nepieciešamības gadījumā nozīmē vadības ārstu, kas vada, organizē
un koordinē NMP sniegšanu notikuma vietā.
 Sadarbojas ar notikumā iesaistītajām institūcijām.
 Apkopo informāciju par notikumu.
 Nodrošina NMP dienesta resursu iesaisti un rīcību saskaņā ar NMP
dienesta direktora apstiprinātu plānu un iekšējām procedūrām.
 Nodrošina specializētās NMP sniegšanas darba koordinēšanu,
nepieciešamības gadījumā organizē brigāžu un ārstu speciālistu
nosūtīšanu uz slimnīcām.
 Pēc vajadzības piesaista papildus resursus (NMP brigādes,
specializētās NMP brigādes un ārstus, medikamentu un medicīnisko
aprīkojuma rezerves) un ierobežo ikdienas NMP izsaukumu
apkalpošanu, saglabājot NMP sniegšanas nodrošināšanu cilvēkiem
dzīvībai bīstamās situācijās.
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 Nepieciešamības gadījumā organizē un koordinē Nacionālo bruņoto
spēku Gaisa spēku un/vai Valsts robežsardzes gaisa kuģu iesaistīšanu
pacientu medicīniskajai transportēšanai.
 Nepieciešamības gadījumā NMP dienesta direktors dod atļauju
izmantot NMP dienesta atbildīgā glabāšanā esošās VMR savu pilnvaru
ietvaros.
 Nepieciešamības gadījumā sagatavo izsniegšanai vai izsniedz VMR.
 Veic hospitalizēto uzskaiti un uztur informāciju par pacientu aprūpes
pēctecību stacionāros.
 Izveido informācijas biroju saziņai ar iedzīvotājiem par notikumu un
veselības
aizsardzības
pasākumiem.
Informāciju
par
cietušajām/saslimušajām personām sniedz, ievērojot personu datu
aizsardzību, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.
 Sagatavo informāciju VOMK.
 Apdraudējuma starptautiskas izplatīšanās vai izplatīšanās riska
gadījumā apkārtējā vidē nodrošina informācijas apmaiņu un saskaņo
sabiedrības veselības aizsardzības pasākumus ar PVO SVAN
kontaktpunktu un EK Veselības un pārtikas nekaitīguma
ģenerāldirektorātu.
Rīgas Austrumu
klīniskā
universitātes
slimnīca,
stacionārs
“Latvijas
infektoloģijas
centrs”
Nacionālā
references
laboratorija
Valsts
ugunsdzēsības
un glābšanas
dienests
(VUGD)

 Pilda Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijas funkcijas.
 Veic plaša spektra infekcijas slimību primāro un apstiprinošo
diagnostiku un paraugu testēšanu infekcijas slimību epidemioloģiskās
uzraudzības nodrošināšanai.
 Nepieciešamības gadījumā organizē parauga tālāku nosūtīšanu uz
sadarbības laboratorijām apstiprinošai diagnostikai.

Veselības
ministrija

 Valsts sekretārs (VOMK priekšsēdētājs) pēc savas vai cita VOMK
locekļa iniciatīvas lemj par VOMK ārkārtas sēdes sasaukšanu.
 Koordinē infekcijas slimību profilakses un pretepidēmijas pasākumos
iesaistīto dienestu un institūciju darbību.
 Organizē un koordinē komunikācijas pasākumus, tai skaitā
informācijas
centra izveidi, nodrošinot vienotu komunikāciju starp VM padotības
iestādēm un sadarbību ar citu sektoru institūcijām.
 Apkopo informāciju par ĀS attīstības gaitu un sagatavo
priekšlikumus VOMK par preventīvajiem un seku novēršanas
pasākumiem.
 Apkopo informāciju un sniedz priekšlikumus VOMK par VMR
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 Atbilstoši kompetencei organizē un īsteno civilās aizsardzības
pasākumus sadarbībā ar pašvaldību un iesaistītajām institūcijām.
 Apziņo un savlaicīgi brīdina iedzīvotājus par iespējamiem infekcijas
slimības ar liela mēroga un ātras izplatības riska draudiem un izplata
rekomendācijas par profilakses pasākumiem.
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iesaistīšanu un izmantošanu, kā arī par ārvalstu un starptautisko
organizāciju palīdzības pieprasīšanu un izmantošanu ĀS.
Valsts operatīvā Funkcijas:
medicīniskā
 Pieņem koordinējošus veselības nozares institūcijām saistošus
komisija
lēmumus ĀS vai to tiešu draudu gadījumā;
(VOMK)
 Izvērtē apkopoto informāciju pēc ĀS seku likvidēšanas;
 Veicina KM sistēmas gatavību reaģēt ĀS.
Uzdevumi:
 Ja nepieciešams, izveido Mēdiju informācijas centru, kas sadarbībā ar
iesaistītajām institūcijām sniedz informāciju plašsaziņas līdzekļiem par
ĀS;
 Sagatavo priekšlikumus veselības ministram par VMR iesaistīšanu un
izmantošanu ĀS;
 Sagatavo un sniedz priekšlikumus veselības ministram par ārvalstu un
starptautisko organizāciju palīdzības pieprasīšanu un izmantošanu ĀS;
 Izvērtē ārvalstu un starptautisko organizāciju piedāvātās medicīniskās
palīdzības lietderību ĀS;
 Izvērtē informāciju par ĀS, tās rašanās cēloņiem, attīstības gaitu,
veiktajiem pasākumiem;
 Izvērtē VKM plānu un sniedz NMP dienestam priekšlikumus tā
pilnveidošanai.
Tiesības:
 Pieprasa un bez maksas saņem no juridiskajām un fiziskajām
personām darbam nepieciešamo informāciju;
 Iesaista VOMK darbā ārstniecības personas, speciālistus un ekspertus
(tajā skaitā no citām nozarēm un ārvalstīm);
 Izvērtē priekšlikumus par papildu līdzekļu piešķiršanu ārstniecības
iestādēm reaģēšanai ĀS, kā arī seku likvidācijas rezultātā radīto
zaudējumu kompensācijai.
Slimnīcas, citas
ārstniecības
iestādes un
ārstniecības
personas

 Nekavējoties
organizē
pacienta
medicīnisko
pārbaudi,
epidemioloģiskās anamnēzes precizēšanu un ārstēšanu.
 Organizē nepieciešamās laboratoriskās pārbaudes diagnozes
precizēšanai.
 Organizē neatliekamos pretepidēmijas pasākumus, t.sk., pieprasa no
pacienta ziņas, kas nepieciešamas pretepidēmijas pasākumu
organizēšanai, arī ziņas par kontaktpersonām un iespējamiem
infekcijas slimības avotiem.
 Ziņo SPKC par bīstamām infekcijas slimībām un grupveida
saslimšanām ar citām infekcijas slimībām atbilstoši normatīvajam
aktam par KM sistēmas organizēšanu.
 Ziņo VI un SPKC, ja pacients vai medicīniski novērojamā persona
nepilda ārstniecības personas norādījumus, patvaļīgi pārtrauc
ārstēšanos, tādējādi radot bīstamas infekcijas slimības izplatīšanās
draudus.
 Veic nepieciešamos infekcijas slimību epidemioloģiskās kontroles
pasākumus atbilstoši iestādes higiēniskā un pretepidēmiskā režīma
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plānam un pielikumā minētiem ieteikumiem rīcībai
 Ārstniecības personas pienākums ir informēt slimnieku vai infekciozo
personu (vai personas, kas veic to aprūpi) par infekcijas slimības
izplatīšanās ceļiem un individuālās profilakses pasākumiem.
 Nosaka karantīnas (īpaša režīma) pasākumus infekcijas slimību
izplatīšanās novēršanai pēc ārstniecības personas vai epidemiologa
priekšlikuma.
 Nepieciešamības gadījumā pieprasa specializētās NMP atbalstu.
Veselības
inspekcija
(VI)

 Kontrolē pretepidēmijas pasākumu izpildi.
 Nepieciešamības gadījumā pēc iespējas ātrāk ņem preču un vides
paraugus un organizē to laboratorisko vai cita veida ekspertīzi, lai
novērtētu higiēnisko stāvokli un veiktos pretepidēmijas pasākumus.
 Nepieciešamības gadījumā groza, atceļ vai papildina ārstniecības
personas vai epidemiologa norādījumus attiecībā uz pretepidēmijas
pasākumiem.
 VI vadītājs vai viņa vietnieki pēc ārstniecības personas pieprasījuma
MK noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par personas piespiedu
izolēšanu un izdod rīkojumu, kurā norāda personas izolēšanas vietu un
nosaka par rīkojuma izpildes kontroli atbildīgo VI amatpersonu.
 Sagatavo un sniedz analītisku vērtējumu, konkrētus priekšlikumus un
ieteikumus iedzīvotājiem, pašvaldībām un iesaistītajām institūcijām
par pretepidēmijas pasākumu īstenošanu, kā arī, ja nepieciešams,
nodrošina informācijas sagatavošanu un sniegšanu plašsaziņas
līdzekļiem.

Sadarbības institūcijas
Pārtikas un
veterinārais
dienests
(PVD)

 Apmainās ar informāciju ar SPKC par gadījumiem, kuros ir
konstatētas infekcijas slimības vai to izraisītājs, ja ir radušās pamatotas
aizdomas par cilvēka inficēšanos, lietojot uzturā konkrētus pārtikas
produktus vai kontaktējoties ar dzīvniekiem, kā arī, ja infekcijas
slimību izraisītāji ir atklāti pārtikas produktos vai pārtikas uzņēmumu
vidē.
 Organizē un veic pārtikas produktu, pārtikas apritē iesaistīto
uzņēmumu un procesu pārbaudes un kontroli.
 Organizē un koordinē dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un
apkarošanas pasākumus.
 Īstenojot valsts uzraudzību un kontroli, ņem paraugus un nosūta tos
laboratorisko un diagnostisko izmeklējumu veikšanai.

Pārtikas
drošības,
dzīvnieku
veselības un
vides
zinātniskais



Pilda Nacionālās references laboratorijas funkcijas šādās jomās:
o dzīvnieku veselība un dzīvnieku infekcijas slimību
diagnostika;
o pārtika, materiāli un priekšmeti, kas nonāk saskarē ar
pārtiku, dzīvnieku barība, atliekvielas, tai skaitā pesticīdu
atliekvielas, un slimību ierosinātāju antimikrobiālā
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institūts „BIOR”


Valsts policija
(VP)











Pašvaldības






Nacionālie
bruņotie spēki
(NBS)

rezistence.
Nacionālā references laboratorija nepārtraukti 24h stundas diennaktī
uztur gan tehnoloģisko, gan personāla gatavību ārkārtas situācijām un
dzīvnieku infekcijas slimību uzliesmojumiem.
Piedalās karantīnas pasākumu realizēšanā veselības apdraudējuma
gadījumā pēc ārstniecības personas vai valsts pārvaldes institūcijas
pieprasījuma.
Piedalās piespiedu kārtā izolējamās personas transportēšanā uz
ārstniecības iestādi. Policijas darbinieku, kurš ir iesaistīts izolēšanā
(transportēšanā, meklēšanā), NMP iestāde nodrošina ar individuālās
aizsardzības līdzekļiem.
Ja piespiedu kārtā izolētā persona patvarīgi pārtrauc ārstēšanos
ārstniecības iestādē, VP iestādes teritoriālo struktūrvienību iesaista, lai
nodrošinātu (organizētu) atkārtotu personas piespiedu izolēšanu.
Piedalās bīstamajā zonā esošo iedzīvotāju brīdināšanā par
apdraudējumu un rīcību.
Nodrošina notikuma vietas norobežošanu, apsardzi un sabiedriskās
kārtības uzturēšanu.
Nodrošina transporta kustības regulēšanu.
Piedalās iedzīvotāju evakuācijā, nodrošinot ar pieejamo
autotransportu.
Sniedz pirmo palīdzību.
Nodrošina bojā gājušo cilvēku identificēšanu un uzskaiti, organizē
transportēšanu uz Valsts Tiesu medicīnas ekspertīzes centru.
Brīdina iedzīvotājus par iespējamo saslimšanu ar infekcijas slimību vai
tās draudiem un profilakses pasākumiem.
Pieņem lēmumu par karantīnas pasākumu noteikšanu izglītības,
ārstniecības un sociālās aprūpes iestādēs, sabiedrisko pasākumu
rīkošanas vai peldvietu lietošanas ierobežošanu vai aizliegšanu, kā arī
par pašvaldības noteikto karantīnas vai citu ierobežojošu pasākumu
atcelšanu infekcijas slimību (izņemot bīstamās infekcijas slimības)
izplatības draudu gadījumā, pamatojoties uz SPKC reģionālās nodaļas
vadītāja vai VI vietējās struktūrvienības vadītāja ieteikuma.
Pēc ārstniecības personas vai epidemiologa ieteikuma organizē
pretepidēmijas un citu veselības aizsardzības pasākumu organizēšana
infekcijas slimību perēkļos.

 Piedalās preventīvo un reaģēšanas pasākumu veikšanā, neatliekamo
ārkārtējo situāciju izraisījušo notikumu seku likvidēšanas pasākumos.
 Sniedz palīdzību civilajām institūcijām, ja notikusi masveida
saslimšana ar infekcijas slimībām un nepieciešama karantīnas
pasākumu nodrošināšana.
 Karantīnas režīmu atsevišķos Nacionālo bruņoto spēku objektos
nosaka NBS komandieris pēc saskaņošanas ar veselības ministru.
NBS iesaistīšanu neatliekamo pasākumu veikšanā – palīdzības sniegšanā, pieprasa –
Ministru kabinets, pašvaldību civilās aizsardzības komisija vai valsts operatīvā
medicīniskā komisija. Uzdevumus un kārtību, kādā NBS iesaistās palīdzības
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sniegšanā civilās aizsardzības sistēmai, nosaka aizsardzības ministrs.

Valsts
robežsardze
(VRS)




Pēc NMP dienesta pieprasījuma nodrošina pacientu medicīnisko
transportēšanu, izmantojot VRS gaisa kuģus.
Piedalās glābšanas un meklēšanas darbos.

3. Ieteikumi individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanai veselības aprūpes un
atbalsta personālam
Aizdomu gadījumā par pacienta saslimšanu ar kādu no bīstamajām infekcijas slimībām
darbinieki lieto atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus (turpmāk – IAL) saskaņā ar
VKM plāna Pielikumu Nr. 21 un nodrošina dezinfekcijas/dekontaminācijas pasākumus.
4. Ieteikumi, kā rīkoties ambulatorās ārstniecības iestādes darbiniekiem gadījumos,
ja pastāv aizdomas par saslimšanu ar bīstamo infekcijas slimību
 Neiziet no telpas, kur pacientam diagnosticēta bīstamā infekcija.
 Ja pacients atrodas koplietošanas telpās (piemēram, uzgaidāmā telpa), kopā ar pacientu
doties uz atsevišķu telpu.
 Ja kabinetā neatrodas IAL komplekts, pieprasīt to no atbildīgā darbinieka (katrai
iestādei KM plānā jānorāda atbildīgā persona, kā arī jānosaka kārtība kā IAL tiek
pieprasīti).
 Uzvilkt IAL komplektu saskaņā ar IAL komplekta lietošanas instrukciju.
 Neizejot no telpas, telefoniski ziņot atbildīgajai amatpersonai saskaņā ar iestādes
iekšējo kārtību.
 Informēt citu personālu par nepieciešamību uzsākt pasākumumus infekcijas izplatības
ierobežošanai:
o pārtraukt pacientu pieņemšanu;
o aizvērt logus, durvis un izslēgt vai aizlīmēt (atslēgt) kopējo ventilāciju.
 Ziņot SPKC un NMP dienestam.
 Personām, kas bijušas kontaktā ar saslimušo personu vai vienādos inficēšanās
apstākļos, atbildīgā persona norāda telpu, kur jāgaida tālākie SPKC epidemiologa
norādījumi.
 Sniegt pacientam nepieciešamo medicīnisko palīdzību, bet neuzsākt specifisko
ārstēšanu līdz materiāla paņemšanai laboratoriskai izmeklēšanai.
 Nepieciešamības gadījumā konsultēties ar NMP dienesta OVC, zvanot uz tālruņa
numuru 113.
 Ievākt sākotnējo epidemioloģisko anamnēzi par saslimušo personu, noskaidrot
kontaktpersonas.
 Ja pacienta apskates laikā bijis kontakts ar ķermeņa sekrētiem (asinis, siekalas,
atvemtās masas, fēces u.c.), veikt roku (un citu atklāto ķermeņa daļu) dezinfekciju
saskaņā ar pieejamā dezinfekcijas līdzekļa lietošanas instrukciju un ievērojot
ieteikumus IAL lietošanai veselības nozarē strādājošiem (VKM plāna Pielikums
Nr.21). Ja uz rokām ir acīmredzami netīrumi, tas noslauka ar dezinfekcijas līdzeklī
samitrinātu salveti.
 Ziņot NMP dienestam par nepieciešamību hospitalizēt pacientu ar aizdomām par
bīstamo infekcijas slimību.
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 Bīstamos atkritumus infekcijas perēklī savākt atbilstoši iestādes iekšējai kārtībai. Pēc
atkritumu savākšanas tie jāievieto dubultā ūdensnecaurlaidīgā maisā, jāaizlīmē un
jāmarķē kā bīstamie medicīnas atkritumi no bīstamās infekcijas slimības perēkļa.
 Pirms iziešanas no bīstamā infekcijas slimības perēkļa, IAL jādezinficē ar
dezinfekcijas līdzekli, kas nodrošina sporu iznīcināšanu un pēc novilkšanas vienreiz
lietojami IAL jāsavāc atbilstoši iestādes apstiprinātai kārtībai par bīstamo atkritumu
savākšanu. Izvērtē iespēju dezinficēt atkārtoti lietojamus IAL (piem., zābakus). Ja
rodas šaubas par iespēju nodrošināt dekontamināciju neapdraudot citas personas,
izmet kā infekciozu atkritumu.
 Ārstniecības, aprūpes, aprūpes atbalsta perona vai cits darbinieks, kas bijis iesaistīts
pacienta izmeklēšanā un nav lietojis atbilstošus IAL, uzskatāms par kontaktpersonu un
viņam jāievēro un jāveic tie paši profilakses pasākumi, kas citām kontaktpersonām.
 Telpa, kur veikta bīstamās infekcijas slimības pacienta apskate, uzskatāma par
bīstamās infekcijas slimības perēkli un tajā veic noslēguma dezinfekciju.
5. Ieteikumi, kā rīkoties slimnīcu uzņemšanas, observācijas vai neatliekamās
medicīniskās palīdzības nodaļas personālam gadījumos, ja pastāv aizdomas par
saslimšanu ar bīstamo infekcijas slimību
 Nodrošināt ierobežotu pieeju saslimušajai personai un brīdināt pārējo nodaļā
strādājošo personālu.
 Pieprasīt no personāla IAL (katras iestādes KM plānā jānorāda atbildīgā persona, kā
arī jānosaka kārtība kādā tiek pieprasīti IAL).
 Uzvilkt IAL komplektu saskaņā ar IAL komplekta lietošanas instrukciju un VKM
plāna Pielikumu Nr.21.
 Gadījumā, ja pacients slimnīcas uzņemšanas nodaļā hospitalizēts no vietas, kur
konstatēts iespējams bioloģiskā aģenta tīšs izplatīšanas gadījums un nav veikta
dekontaminācija notikuma vietā, tā jāveic uzņemšanas nodaļā.
 Neizejot no telpas, telefoniski ziņot atbildīgajai amatpersonai saskaņā ar iestādes
iekšējo kārtību.
 Aizvērt logus, durvis un izslēgt vai aizlīmēt kopējo ventilāciju.
 Ziņot SPKC.
 Organizēt pacientu plūsmu nodaļā tā, lai izslēgtu krusteniskās inficēšanās risku.
 Ja pacienta apskates laikā bijis kontakts ar ķermeņa sekrētiem (asinis, siekalas,
atvemtās masas, fēces u.c.), veikt roku (un citu atklāto ķermeņa daļu) dezinfekciju
saskaņā ar dezinfekcijas līdzekļa lietošanas instrukciju.
 Bīstamās infekcijas slimības pacients jāievieto izolētā palātā.
 Specifisko ārstēšanu uzsākt pēc materiāla paņemšanai laboratoriskai izmeklēšanai.
 Ievākt sākotnējo epidemioloģisko anamnēzi par saslimušo personu, noskaidrot
kontaktpersonas.
 Bīstamos atkritumus infekcijas perēklī savākt atbilstoši iestādes iekšējai kārtībai. Pēc
atkritumu savākšanas tie jāievieto dubultā ūdensnecaurlaidīgā maisā, jāaizlīmē un
jāmarķē kā bīstamie medicīnas atkritumi no bīstamās infekcijas slimības perēkļa.
 Beidzot darbu, IAL jādezinficē ar dezinfekcijas līdzekli, kas nodrošina patogēno
mikroorganismu un sporu iznīcināšanu atbilstoši lietošanas instrukcijai un izlietotie
IAL jāsavāc atbilstoši iestādes apstiprinātai kārtībai par bīstamo atkritumu savākšanu.
 Nepieciešamības gadījumā konsultēties ar NMP dienesta OVC, zvanot uz tālruņa
numuru 113.
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 Ārstniecības, aprūpes, aprūpes atbalsta persona vai cits darbinieks, kas bijis iesaistīts
pacienta izmeklēšanā un nav lietojis atbilstošus IAL, uzskatāms par kontaktpersonu un
viņam jāievēro un jāveic tie paši profilakses pasākumi, kas citām kontaktpersonām.
 Telpa, kur veikta bīstamās infekcijas slimības pacienta apskate, uzskatāma par
bīstamās infekcijas slimības perēkli un tajā veic noslēguma dezinfekciju.
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