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NOTEIKUMI
PAR PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANU
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1338
“Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības
iestādēs un to organizētajos pasākumos” 7.4.punktu.

Rīcības plāns pirmās palīdzības sniegšanai izglītības iestādē
1. Ja izglītojamais guvis nelielu sadzīves traumu un nav apdraudēta viņa veselība un dzīvība,
pirmo palīdzību izglītojamam sniedz izglītības iestādē.
2. Ja izglītojamam ir smaga trauma vai saslimšana, pirmo palīdzību sniedz skolas ēkā esošais
ģimenes ārsta prakses personāls, vai tiek izsaukta neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde
(telefons 113 vai 112).
3. Izsaucot neatliekamo medicīnisko palīdzību precīzi informē par notikušo:
3.1. kur noticis negadījums;
3.2. kas noticis;
3.3. cik cietušo vai saslimušo;
3.4. nepārtrauc sarunu, pirms to nav izdarījis dispečers
4. Izglītības iestāde nodrošina pirmās palīdzības sniegšanu izglītojamam līdz neatliekamās
palīdzības brigādes ierašanās brīdim.
5. Izglītības iestādē pirmo palīdzību nelielas traumas gadījumā sniedz klāt esošais pedagogs,
skolas māsa, vai pedagogs, kurš apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā.
6. Ja izglītojamam ir smaga trauma vai saslimšana, pirmo palīdzību sniedz ģimenes ārsta prakses
medicīniskais personāls.
7. Traumu un nopietnu saslimšanu gadījumā jāinformē izglītojamā vecāki (likumiskie pārstāvji).
8. Ja izglītojamo jātransportē uz ārstniecības iestādi (slimnīcu), viņu pavada vecāki vai skolotājs
(ja ar vecākiem nav iespējams sazināties, vai ja viņi nevar ierasties).
9. Traumu gadījumi ir jādokumentē un jāziņo izglītības iestādes vadītājam.
10. Klašu audzinātājiem audzināšanas stundās jāinstruē izglītojamie par iespējamām bīstamām
situācijām, rīcību un drošību tajās.
11. Izglītības iestādē ir nodrošinātas pirmās palīdzības aptieciņas.

Rīcība negadījuma vietā
12. Kā rīkoties negadījuma vietā:
12.1. Saglabā mieru! Neradi paniku!
12.2. Novērtē situāciju, tai skaitā esošās un draudošās briesmas!
12.3. Rīkojies ātri, droši, bet mērķtiecīgi!
12.4. Sargā sevi!
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Glābšanas pamatprincipi
13. Tūlītējie pasākumi: briesmu avota novēršana (liesmu nodzēšana, elektrības atslēgšana, u.c.).
14. Dzīvības glābšanas pasākumi: asiņošanas apturēšana, elpināšana, sirds masāža.
15. Neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšana.

Pirmās palīdzības sniegšanas ABC
16. Ņemot vērā izglītojamo un pieaugušo zināšanu līmeni un iespējas katrā konkrētajā gadījumā,
cietušajam tiek sniegta pirmā palīdzība, saskaņā ar "Pirmās palīdzības ABC ” (skatīt
1.pielikumu).
17. "Pirmās palīdzības ABC ” ir neatliekamās rīcības plāns cietušā stāvokļa novērtēšanai,
dzīvības glābšanai un uzturēšanai.
Izglītojamos ar šiem noteikumiem iepazīstina klases audzinātājs katru gadu septembrī.
Instruktāžu reģistrē e-klases žurnāla izdrukā, izglītojamajiem to apliecinot ar ierakstu
"iepazinos", datumu un parakstu.
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