
 

 

 

 

REHVA COVID-19 vadlīniju dokuments, 2020. gada 3. augustā 
(šajā dokumentā ir atjauninātas iepriekšējās 3. aprīļa un 17. marta versijas. Pēc nepieciešamības tiks 

veikti turpmāki atjauninājumi) 

Kā darbināt HVAC (apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas) un citas celtniecības pakalpojumu 

sistēmas, lai novērstu koronavīrusa (SARS-CoV-2) (COVID-19) slimības izplatīšanos darba vietās. 

1 Ievads 
 

Šajā dokumentā Eiropas Apkures, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas inženieru savienību federācija 

(REHVA) apkopo ieteikumus par ēku servisa sistēmu darbību un izmantošanu koronavīrusa slimības 

(COVID-19) epidēmijas laikā, lai novērstu COVID-19 izplatīšanos atkarībā no HVAC (apkure, ventilācija un 

gaisa kondicionēšana) vai ar santehnikas sistēmām saistītiem faktoriem. Tālāk sniegtie ieteikumi būtu 

jāuzskata par pagaidu norādījumiem; dokuments var tikt papildināts ar jauniem pierādījumiem un 

informāciju, kad tie būs pieejami. 

Tālāk sniegtie ieteikumi ir domāti kā papildinājums vispārīgajiem norādījumiem darba devējiem un ēku 

īpašniekiem, kas sniegti Pasaules Veselības Organizācijas (PVO) dokumentā “Darba vietu sagatavošana 

COVID-19”.  Tālākais teksts ir paredzēts galvenokārt HVAC profesionāļiem un apsaimniekotājiem. Tas var 

būt noderīgi arodveselības un sabiedrības veselības speciālistiem un citiem, kuri ir iesaistīti lēmumu 

pieņemšanā par ēku izmantošanu. 

Šajā dokumentā ir apskatīti ar celtniecības pakalpojumiem saistīti piesardzības pasākumi. Darbības joma 

ir ierobežota - tikai komerciālām un sabiedriskām ēkām (piemēram, birojiem, skolām, iepirkšanās zonām, 

sporta telpām utt.), kurās ir paredzēta prognozējama, bet neregulāra, tikai gadījuma rakstura inficētu 

personu uzturēšanās. Uz dzīvojamajām ēkām šis dokuments neattiecas. 

Norādījumi ir vērsti uz īslaicīgiem, viegli organizējamiem pasākumiem, kurus var īstenot esošās ēkās, kuras 

tiek izmantotas epidēmijas laikā vai pēc tās, ar normālu vai samazinātu noslogojumu. 

 
 

 1 Pēdējās divās desmitgadēs mēs esam saskārušies ar trim koronavīrusu slimības uzliesmojumiem: (i) SARS 2002. – 

2003. gadā (SARS-CoV-1), (ii) MERS 2012. gadā (MERS-CoV) un COVID-19 2019. gadā. 2020. gads (SARS-CoV-2). Šajā 

dokumentā mūsu uzmanība tiek pievērsta pašreizējam SARS-CoV-2 pārnešanas gadījumam. Atsaucoties uz SARS 

uzliesmojumu 2002. – 2003.gadā, mēs izmantojam vārdu SARS-C

Atruna: 

Šis dokuments izsaka REHVA ekspertu ieteikumus un viedokļus, pamatojoties uz pieejamajām zinātniskajām 

zināšanām par COVID-19, kas bija pieejamas publicēšanas laikā. Daudzos aspektos informācija par SARS-CoV-2 

nav pilnīga, tāpēc labākās prakses ieteikumos ir izmantoti pierādījumi1 no iepriekšējās SARS-CoV-1 pieredzes. 

REHVA  līdzdalībnieki un visi, kas iesaistīti publikācijā, izslēdz jebkādu atbildību par jebkādu tiešu, netiešu, nejaušu 

bojājumu vai jebkādu citu kaitējumu, kas varētu rasties vai būtu saistīts ar šajā dokumentā sniegtās informācijas 

izmantošanu. 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf?sfvrsn=359a81e7_6
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf?sfvrsn=359a81e7_6
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf?sfvrsn=359a81e7_6


 

 

 

Kopsavilkums 
 

Nesen ir izstrādāti jauni pierādījumi par SARS-CoV-2 pārnešanu gaisā un vispārēja atzīšana par liela 

attāluma aerosolu bāzes pārraidi. Tas ir padarījis ventilācijas pasākumus par vissvarīgākajiem 

inženiertehniskajiem kontroles pasākumiem infekcijas kontrolē. Kaut arī fiziska distancēšanās ir svarīga, 

lai izvairītos no cieša kontakta, ar piemērotu ventilāciju un efektīviem gaisa sadales risinājumiem var 

samazināt aerosola koncentrācijas un krusteniskās infekcijas risku no inficētas personas, sākot no 1,5 m. 

Šādā situācijā ir nepieciešami vismaz trīs līmeņu norādījumi: 1) kā šobrīd, epidēmijas laikā, vadīt HVAC un 

citus celtniecības pakalpojumus esošajās ēkās; 2) kā veikt riska novērtējumu un novērtēt dažādu ēku un 

telpu drošību; un 3) kādas būtu tālākas darbības, lai turpmāk samazinātu vīrusu slimību izplatību ēkās ar 

uzlabotu ventilācijas sistēmu2. Katra ēkas telpa un darbība ir unikāla un prasa īpašu novērtējumu. Mēs 

sniedzam 15 ieteikumus, kurus ar salīdzinoši zemām izmaksām var izmantot esošajās ēkās, lai samazinātu 

krustenisko infekciju skaitu telpās. Attiecībā uz gaisa plūsmas ātrumu vairāk ventilācijas vienmēr ir labāks, 

bet tas nav vienīgais apsvērums. Lielas telpas, piemēram, klašu telpas, kuras tiek ventilētas atbilstoši 

pašreizējiem standartiem, mēdz būt samērā drošas, bet mazās telpās, kurās ir pāris cilvēki, ir vislielākā 

inficēšanās varbūtība, pat ja tās ir labi ventilētas. Kaut arī nākotnē ir daudz iespēju uzlabot ventilācijas 

risinājumus, ir svarīgi atzīt, ka pašreizējās tehnoloģijas un zināšanas COVID-19 uzliesmojuma laikā jau ļauj 

ēkās izmantot vairākas telpas, ja ventilācija atbilst spēkā esošajiem standartiem un tiek veikts riska 

novērtējums,3 kā tas ir aprakstīts šajā dokumentā. 
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2 Plašāku informāciju par 2. un 3. punktu šobrīd izstrādā REHVA COVID-19 darba grupa. 

3  Pašlaik izstrādā REHVA COVID-19 darba grupa.



 

 

2 Pārnešanas ceļi 

 

Katrā epidēmijā ir svarīgi saprast infekcijas izraisītāja pārneses ceļus. COVID-19 un daudziem citiem elpceļu 

vīrusiem dominē trīs transmisijas ceļi: (1) kombinēta pilienu un gaisa pārnešana 1-2 m ciešā kontakta 

reģionā, kas rodas no pilieniņiem un aerosoliem, kas izdalās šķaudot, klepojot, dziedot, kliedzot, runājot 

un elpojot; 2) liela attāluma gaisa (uz aerosolu bāzes) transmisija; un (3) kontakts ar virsmu (fomīts) no 

rokas uz roku, no rokas uz virsmu. Līdzekļi šo ceļu novēršanai ir fizisks attālums, lai izvairītos no cieša 

kontakta, ventilācija, lai izvairītos no gaisa pārnešanas, un roku higiēna, lai izvairītos no saskares ar virsmu. 

Šis dokuments galvenokārt koncentrējas uz samazināšanas pasākumiem, kas saistīti ar pārnešanu gaisā, 

savukārt individuālie aizsardzības līdzekļi, piemēram, masku valkāšana, nav šī dokumenta darbības jomā. 

Papildu pārnešanas ceļi, kuriem pievērsta zināma uzmanība, ir SARS-CoV-2 izkārnījumos-orālā ceļā un 

atkārtota suspensija. 

Koronavīrusa daļiņu izmērs ir 80–160 nanometri4,i, un tas saglabā aktivitāti uz virsmām vairākas stundas 

vai pat vairākas dienas, ja vien nav veikti speciāli tīrīšanas pasākumi ii,iii,iv. Iekštelpās SARS-CoV-2 var palikt 

aktīvs līdz 3 stundām gaisā un līdz 2-3 dienām uz istabas iekštelpu virsmām (parastos iekštelpu apstākļos)v. 

Gaisā esošais vīruss nav atklāts, bet atrodas izvadīto elpošanas šķidruma pilienu iekšpusē. Izvadītie lieli 

pilieni nokrīt uz zemes, bet mazie pilieni paliek gaisā un var pārvietoties ar iekštelpās esošajām gaisa 

plūsmām, pa ventilācijas sistēmu nosūces gaisa kanāliem, kā arī pa pieplūdes kanāliem, kad gaiss tiek 

recirkulēts. Pierādījumi liecina, ka pārnešana gaisa pilienu ceļā, cita starpā, ir izraisījusi plaši pazīstamas 

SARS-CoV-1 infekcijas pagātnēvi,vii. 

Izvadīto elpceļu pilieni, kas ir suspendēti gaisā, izmēri ir sākot no 1 μm (mikrometrs = mikrons) līdz vairāk 

nekā 100 μm diametrā, kas ir lielākais daļiņu izmērs, ko var ieelpot. Tos sauc arī par aerosoliem, t.i., gaisā 

suspendētām daļiņām, jo pilieni ir šķidras daļiņas. Galvenie gaisa pilienu pārneses mehānismi ir parādīti 

1.attēlā. 

 

 
Ciešs kontakts: kombinēta iedarbība no pilieniem un 

pilienu kodoliem (aerosoliem) 

 

 
Liels diapazons: iedarbību no pilienu kodoliem 

(aerosoliem) var kontrolēt ar pietiekamu ventilāciju 

1. attēls. Atšķirība starp cieša kontakta pilienu un aerosola caurlaidību (pa kreisi) un liela attāluma aerosola caurlaidību (pa labi), ko var 

kontrolēt ar ventilāciju, atšķaidot vīrusa koncentrāciju līdz zemam līmenim. (Attēls: pieklājīgi L. Liu, Y. Li, P. V. Nielsen et al.xii) 

Pilienu pārnešana gaisā ir atkarīga no to lieluma viii,ix,x un parasti tiek sadalīta cieša kontakta un liela 

attāluma diapazona reģionos šādi: 

1. Neliela attāluma pilienu pārvades reģionu cieša kontakta gadījumā var noteikt, izmantojot 

lidojuma attālumu, pirms pilieni un lielie pilieni (līdz 2000 μm = 2 mm) nokrīt uz virsmām. Pie 

sākotnējā pilienu ātruma 10 m / s lielāki pilieni nokrīt 1,5 m robežās. 

 
4 1 nanometrs = 0.001 mikrons 



 

 

Elpošanas aktivitātes atbilst pilienu ātrumam 1 m/s normālai elpošanai, 5 m/s runāšanai, 10 m/s 

klepojot un 20-50 m/s šķaudīšanai. Izdalītie pilieni iztvaiko un izžūst gaisā tā, ka galīgo pilienu 

kodoli sarūk līdz aptuveni pusei vai trešdaļai no to sākotnējā diametra. Pilītes, kuru sākotnējais 

diametrs ir mazāks par 60 μm, nesasniedz zemi, pirms tās pilnībā nav izžuvušas, un gaisa plūsmas 

tās var nest tālāk par 1,5 m. 

2. Pilienu, kas mazāki par 50 μm, tālāknodošana no gaisa notiek vairāk nekā 1,5 m attālumā. Lielāka 

attāluma gaisa pilienu pārnešana, kas pārsniedz 1.5 m var tikt attiecināta uz pilieniem, kas ir mazāki par 

50 μm. Pilienu izžūšana ir ātrs process; piemēram, 50 μm pilieni, kuru izmērs ir 50 μm izžūst apmēram 

divās sekundēs un pilieni, kuru izmērs ir 10 μm izžūst 0,1 sekundē5. Pilienu kodoli gaisa plūsmās, kas ir <10 

μm var pārvietoties gaisā lielos attālumos, jo nosēšanās ātrumi daļiņām, kas ir 10 μm un 5 μm lielas pēc 

pilienu kodolu līdzsvara diametra- ir tikai 0,3 cm/s un 0,08 cm/s, tāpēc, lai nokristu 1,5 m attālumā, 

nepieciešamas attiecīgi apmēram 8,3 un 33 minūtes. Tūlītējas izžūšanas dēļ terminu "piliens" bieži lieto 

izžuvušiem pilienu kodoliem, kas joprojām satur nedaudz šķidruma, izskaidrojot, kāpēc vīrusi var izdzīvot. 

Pilienu kodoli gaisā veido daļiņu suspensiju, t.i., aerosolu. Ar efektīvu sajaukšanas ventilāciju aerosola 

koncentrācija ir gandrīz nemainīga, sākot no 1-1,5 m attāluma. Šo koncentrāciju visvairāk ietekmē gaisa 

maiņas intensitāte pienācīgi vēdinātās telpās, bet to samazina arī vīrusu piepildīto daļiņu nogulsnēšanās 

un sabrukšana. 

Svarīgāks par to, cik tālu pārvietojas dažāda lieluma pilieni, ir attālums no avota vai inficētās personas, 
kurā tiks sasniegta gandrīz nemainīga aerosola koncentrācija. Kā parādīts 1.attēlā, pa labi, pilienu kodolu 
koncentrācija strauji samazināsies 1–1,5 metru attālumā no personas izelpas xii. Šis efekts ir saistīts ar 
izelpas plūsmas aerodinamiku un plūsmu mikrovidē ap cilvēkiem. Pilienu kodolu sadale ir atkarīga no 
cilvēku atrašanās vietas, gaisa maiņas ātruma, gaisa sadales sistēmas veida, piemēram, sajaukšanās, 
pārvietošanas vai lokālās ventilācijas, un citām gaisa plūsmām telpā xiii. Zinātniskie un skaitliskie pētījumi 
atspoguļo, ka ciešs kontakts pirmajos 1.5 metros rada augstu saskares iespēju ar lieliem pilieniem un to 
kodoliem) xii. Aerosola koncentrāciju un savstarpējo inficēšanos no 1,5 m vai vairāk no inficētas personas 
var kontrolēt, izmantojot piemērotus ventilācijas un gaisa apmaiņas risinājumus. Ventilācijas ietekme ir 
parādīta 2. attēlā. 
 

 

 

 
 

 

 
2. attēls. Attēls, kā inficēta persona (runājoša sieviete labajā pusē) noved pie aerosola iedarbības (sarkani punkti) citas personas (šajā gadījumā 
vīrieša - kreisajā pusē) elpošanas zonā. Liela pilienu izelpošana ir atzīmēta ar purpura krāsu. 
Kad istabu vēdina ar sajaukšanas ventilācijas sistēmu, vīrusu piepildīto daļiņu daudzums elpošanas zonā ir daudz mazāks nekā tad, kad ventilācijas 
sistēma ir izslēgta. Kreisais attēls: ieslēgta ventilācijas sistēma, labais attēls: izslēgta ventilācijas sistēma 
 

SARS-CoV-2 gadījumā PVO pirmo reizi atzina par aerosolu bāzes inficēšanās ceļu uz pilienu kodolu daļiņu 
iedarbību uz slimnīcu aerosolu ģenerēšanas procedūrām, un tas tika apskatīts norādījumos ventilācijas 
palielināšanai xiv. Japānas varas iestādes bija vienas no pirmajām, kas pievērsās aerosola pārnešanas 
iespējām noteiktos apstākļos, piemēram, sarunājoties (vairākiem) cilvēkiem) nelielā attālumā slēgtā telpā 
un ar to 
_________________________________________________ 
5 Gaisā suspendēto elpceļu pilienu fizika parāda, ka piliens ar sākotnējo diametru 20 mm istabas gaisā iztvaicēs 0,24 sekunžu 

laikā ar 50% RH, vienlaikus sarūkot līdz pilienu kodoliem ar līdzsvara diametru aptuveni 10 mm. Šim pilienu kodoliem 10 mm, 

ieskaitot nedaudz šķidruma, 8,3 minūtes nepieciešams nokrist 1,5 m klusā gaisā. 



 

 

 

saistītais infekcijas izplatīšanās risks pat bez klepošanas vai šķaudīšanas xv. Vēlāk sekoja vairākas citas varas 

iestādes, tostarp ASV (Slimību kontroles un novēršanas centrs) jeb CDC, Lielbritānijas un Itālijas valdības, 

kā arī Ķīnas Nacionālā veselības komisija. Svarīgi pierādījumi tika iegūti no pētījuma, kurā secināts, ka 

aerosola pārnešana ir ticama, jo vīruss aerosolos var būt dzīvotspējīgs vairākas stundas. Saslimšanas 

gadījumu analīze parādīja, ka slēgta vide ar minimālu ventilāciju spēcīgi veicināja raksturīgi lielu sekundāro 

infekciju skaitu. Plaši zināmi ir divi aerosolie pārnešanas gadījumi, kas ziņo par vīrusa izplatību. Viens - no 

Guangzhou restorānaxvii un otrs- no pasākumaxviii Skagit Valley Chorale, kur āra gaisa ventilācijas ātrums 

bija tikai 1–2 L / s vienai personai. Daudziem zinātniekiem xix,xx bija jāpiekrīt faktam, ka ātri ir parādījušies 

pierādījumi, kas norāda, ka SARS-CoV-2 tiek pārnests caur aerosoliem. Līdz šim Eiropas Slimību profilakses 

un kontroles centra pārskats par HVAC sistēmām COVID-19 kontekstā, kā arī vācu Roberta-Koha institūts 

ir atzinuši aerosolo pārnešanas veidu xxi, xxii.  

Visbeidzot, pēc 239 zinātnieku xxiii atklātas vēstules, PVO pievienoja aerosolo pārnešanas veidu viņu 

pārnešanas veida režīma zinātniskajai informācijai. Parasti, liela attāluma uz aerosola bāzes balstīts 

pārnešanas mehānisms netieši norāda, ka nepietiek ar 1-2 m distances ieturēšanu no inficētas personas, 

un, ka efektīvai daļiņu noņemšanai no iekštelpām ir nepieciešama koncentrācijas kontrole ar ventilāciju 

sistēmām. 

Ja lielie pilieni nokrīt uz tuvējām virsmām un priekšmetiem, piemēram, galdiem, var rasties virsmas 

(fomīta) kontaktu pārnešana. Cilvēks var inficēties ar COVID-19, pieskaroties virsmai vai priekšmetam, uz 

kura atrodas vīruss, un pēc tam pieskaroties savai mutei, degunam vai acīm. ASV (Slimību kontroles un 

novēršanas centrs) jeb CDC secina, ka šis netiek uzskatīts par galveno vīrusa izplatības ceļuxxv. 

PVO atzīst fekāliju-orālo, t.i., aerosola / notekūdeņu pārnešanas ceļu SARS-CoV-2 infekcijāmxxvi. PVO kā 

piesardzības pasākumu ierosina nolaist ūdeni tualetes podos jeb skalot tualetes ar slēgtu vāku. Turklāt ir 

svarīgi izvairīties no izžuvušām notekām un caurulēm grīdās un citās sanitārajās ierīcēs, regulāri 

pievienojot ūdeni (ik pēc trim nedēļām atkarībā no klimata), lai ūdens blīvējums darbotos pareizi. Tas 

novērš aerosola pārnešanu caur kanalizācijas sistēmu, un atbilst novērojumiem SARS 2002-2003 

uzliesmojuma laikā: atklāti savienojumi ar notekūdeņu sistēmām izrādījās pārnešanas ceļi daudzdzīvokļu 

ēkā Honkongā (Amoy Garden) xxvii. Ir zināms, ka tualetes poda skalošana ar atvērtiem vākiem rada 

pieaugošas gaisa plūsmas, kuras satur pilienus un pilienu atlikumus. SARS-CoV-2 vīrusi ir atklāti 

izkārnījumu paraugos, par ko ir ziņojušas Ķīnas varasiestādes un apliecina jaunākie zinātniskie 

dokumenti.xxviii, xxix, xxx. 

Secinājums par aerosola (gaisa) transmisijas ceļu: 

Nesen ir izstrādāti jauni pierādījumi un vispārējas atziņas par infekcijas transmisiju uz aerosola bāzes. Šī 
dokumenta pirmā versija tika publicēta š.g. 17. martā, un tad REHVA saskaņā ar tā saukto ALARP (As Low 
As Reasonably Practicable – zemākais saprātīgi realizējamais līmenis risku vadībā) principu ieteica HVAC 
jomā īstenot noteiktus pasākumus, kas palīdzētu kontrolēt aerosola izplatību ēkās. Šobrīd mūsu rīcībā ir 
liecības par SARS-CoV-2 transmisiju uz aerosola bāzes un šis vīrusa izplatības ceļš tiek atzīts visā pasaulē. 
Tomēr joprojām nav zināms, cik lielā mērā katrs atšķirīgais transmisijas ceļš veicina Covid-19 izplatību, līdz 
ar to vēl nevar droši pateikt, vai SARS-CoV-2 transmisijai uz aerosola bāzes ir noteicošā vai tikai svarīga 
loma. Transmisiju ietekmē arī konkrētā vieta. Piemēram, slimnīcās ar ļoti lielu ventilācijas apjomu -12 ACH 
-transmisija uz aerosola bāzes ir praktiski izskausta, turpretī slikti vēdinātās telpās tā var būt noteicoša. 
Transmisijas ceļi joprojām tiek pētīti, un jau ziņots, ka elpceļu infekcijas pārnesē tuvā kontaktā dominē 
transmisija uz aerosola bāzes. Medicīniskajā literatūrā sākts runāt par jaunu infekciozo aerosolu 
paradigmu. Tiek secināts, ka nav pierādījumu, kas atbalstītu koncepciju, ka vairums elpceļu infekciju 
galvenokārt ir saistītas ar lielu pilienu pārnešanu un ka pretēji pašreizējām vadlīnijām xxxii mazo daļiņu 
aerosoli ir drīzāk likums, nevis izņēmums. Ēku un iekštelpu kontekstā nav šaubu, ka savstarpējas 
inficēšanās risku iespējams kontrolēt, ievērojot fizisku distancēšanos pusotra metra attālumā un 
izmantojot ventilāciju lielākā attālumā. 



 

 

 

3. Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas COVID-19 
kontekstā  

 

Lai mazinātu COVID-19 pārneses risku ēkās, var izmantot dažādus paņēmienus. Šajā dokumentā ir ietverti 

ieteikumi ventilācijas risinājumiem kā galvenajai “inženiertehniskajai kontrolei”, kā aprakstīts 

tradicionālajā infekcijas kontroles hierarhijā (3. attēls), lai samazinātu gaisa pārnešanas radītos vides 

riskus. Saskaņā ar hierarhiju - ventilācija un citi ar HVAC un santehnikas sistēmām saistītie pasākumi ir 

uzskatāmi par primārākiem/augstāk stāvošiem nekā administratīvās kontroles un individuālo aizsardzības 

līdzekļu, ieskaitot masku, piemērošanu. Tāpēc ir ļoti svarīgi apsvērt un izvērtēt ventilācijas un citus 

celtniecības pakalpojumu sistēmas pasākumus, lai aizsargātos pret vīrusa daļiņu pārnešanu gaisā. Šos 

pasākumus par samērā zemām izmaksām var piemērot jau esošajās ēkās, lai samazinātu infekcijas risku 

telpās. 

 

 

3. attēls. Tradicionālā infekcijas kontroles piramīda, kas pielāgota no ASV slimību kontroles centra xxii. 

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) ir sagatavojis vadlīnijas ES / EEZ valstu un 
Apvienotās Karalistes sabiedrības veselības iestādēm par iekštelpu ventilāciju COVID-19xxi kontekstā. Šīs 
vadlīnijas ir paredzētas sabiedrības veselības speciālistiem, un tās ir pamats REHVA darbam, lai sniegtu 
tehniskas un sistēmas specifiskas vadlīnijas HVAC profesionāļiem. Galvenie ECDC atzinumi un secinājumi 
ir šādi: 

● COVID-19 transmisija parasti notiek slēgtās iekštelpās. 
 

● Pašlaik nav pierādījumu par cilvēku inficēšanos ar SARS-CoV-2, ko izraisījuši infekciozi aerosoli, kas ieplūduši 
telpā pa gaisa ventilācijas caurulēm. Risks tiek novērtēts kā ļoti zems. 

 
● Labi uzturētas HVAC sistēmas, kas sevī ietver arī gaisa kondicionēšanas ierīces, kvalitatīvi filtrē lielus pilienus, 

kas satur SARS-CoV-2. COVID-19 aerosoli (mazi pilieni un pilienu kodoli) var izplatīties pa HVAC sistēmām ēkā 
vai transportlīdzeklī un pa autonomām gaisa kondicionēšanas ierīcēm, ja gaiss tiek recirkulēts. 

 
● Gaisa plūsma, ko rada gaisa kondicionēšanas ierīces, var veicināt inficēto cilvēku izdalīto pilienu izplatību 

lielākā attālumā iekštelpās. 
 

● HVAC sistēmām var būt papildu loma, samazinot caurlaidību iekštelpās, palielinot gaisa maiņas ātrumu, 
samazinot gaisa recirkulāciju un palielinot āra gaisa izmantošanu. 

 
● Ēku pārvaldniekiem jāuztur apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas atbilstoši ražotāja 

norādījumiem, īpaši attiecībā uz filtru tīrīšanu un maiņu. Saistībā ar COVID-19 nav vajadzīga papildu tehniskā 
apkope. 

 
● Jāizvairās lietot iekārtas, kas mazina energopatēriņu, piemēram, pēc pieprasījuma kontrolēta ventilācija, ko 

kontrolē taimeris, vai CO2 detektori. 



 

 

 
● Jāapsver iespēja paildzināt HVAC sistēmu darbības laiku pirms un pēc regulārā perioda. 

 

 
● Tiešā gaisa plūsma jānovirza prom no cilvēku grupām, lai izvairītos no patogēnu izdalīšanās no inficētiem 

subjektiem un to pārnešanas. 
 

● Organizatoriem un administratoriem, kas atbild par pasākumu norisi un attiecīgo infrastruktūru, ar savu 
tehnisko / tehniskās apkopes komandu palīdzību jāizpēta iespējas, lai pēc iespējas izvairītos no gaisa 
recirkulācijas. Viņiem jāapsver iespēja pārskatīt savas procedūras recirkulācijas izmantošanai HVAC sistēmās, 
pamatojoties uz ražotāja sniegto informāciju vai, ja tāda nav pieejama, konsultējoties ar ražotāju. 

 
● Pastāvīgi jānodrošina minimālais gaisa apmaiņas skaits stundā, ievērojot ēku ekspluatācijas noteikumus. 

Palielinot gaisa apmaiņas skaitu stundā, samazinās pārnešanas risks slēgtās telpās. Atkarībā no iestatījuma, 
to var panākt ar dabisku vai mehānisku ventilāciju. 

 

  



 

 

4. Praktiski ieteikumi ēku inženiertehnisko iekārtu darbībai 

epidēmijas laikā, lai samazinātu inficēšanās risku 

 

Šīs REHVA vadlīnijas par ēku inženiertehnisko iekārtu izmantošanu ietver 15 galvenos elementus, kā 

parādīts 4. attēlā: 

1. Ventilācijas ātrumi 
2. Ventilācijas darbības laiki 
3. Nepārtraukta ventilācijas darbība 
4. Logu atvēršana 
5. Tualetes ventilācija 
6. Logi tualetēs 
7. Skalojamās tualetes 
8. Recirkulācija 
9. Siltuma reģenerācijas iekārta 
10. Ventilatora iekārtas un indukcijas ierīces 
11. Apkures, dzesēšanas un iespējamās mitrināšanas kontrolpunkti 
12. Gaisvadu tīrīšana 
13. Āra gaisa un izplūdes gaisa filtri 
14. Tehniskās apkopes darbi 
15. IAQ uzraudzība 
 

4. attēls. Galvenās REHVA vadlīnijas inženiertehnisko iekārtu izmantošanai. 

4.1. Palieliniet gaisa pieplūdi un izplūdes ventilāciju 

Ēkās ar mehāniskās ventilācijas sistēmām ir ieteicams pagarināt sistēmu darbības laiku. Uzstādiet sistēmas 

taimeru pulksteņu laikus, lai vismaz 2 stundas pirms ēkas atvēršanas sāktu ventilāciju ar nominālo ātrumu 

un pārslēgtos uz zemāku ātrumu 2 stundas pēc ēkas lietošanas laika. Ventilācijas sistēmās, kuras kontrolē 

pēc pieprasījuma, nomainiet CO2 kontrolpunktu uz 400 ppm, lai saglabātu darbību nominālajā ātrumā. 

Turpiniet izmantot ventilāciju 24 stundas diennaktī, pat tad, kad cilvēki vairs neuzturas telpās/ēkā, 

izmantojot zemāku ventilācijas līmeni, bet to neizslēdzot6. Ēkās, kuras ir atbrīvotas pandēmijas dēļ 

(piemēram, biroji, mācību ēkas u.c.), nav ieteicams pilnībā izslēgt ventilāciju, 

_______________________ 

6 Neapdzīvotos periodos ventilāciju var periodiski darbināt tā, lai tiktu uzturēts minimālais āra gaisa plūsmas ātrums, kas ieteikts 

standartā EN 16798-1: 2019, 0,15 L / s uz grīdas m2. 



 

 

bet gan to izmantot ar samazinātu ātrumu ierastajā darba laikā. Sezonas vidū ar nelielām apkures un 

dzesēšanas vajadzībām iepriekšminētajos ieteikumos ir ierobežoti enerģijas zudumi. Tajā pašā laikā 

ieteikumu ievērošana sekmē vīrusu saturošo daļiņu izvadi no ēkas un atbrīvo no tām virsmas. Ziemā un 

vasarā ir jāakceptē energopatēriņa pieaugums, jo ventilācijas sistēmām ir pietiekami daudz sildīšanas un 

dzesēšanas jaudas, lai izpildītu šos ieteikumus, nemazinot siltuma komfortu to lietotājiem. 

Vispārīgais ieteikums ir piegādāt pēc iespējas vairāk ārējā gaisa. Galvenais aspekts ir svaigā gaisa 

daudzums, kas tiek piegādāts uz kvadrātmetru grīdas platības. Ja cilvēku skaits samazinās, nekoncentrējiet 

atlikušos cilvēkus mazākās vietās, bet uzturiet vai palieliniet fizisko attālumu (vismaz 2-3 m starp 

personām), lai uzlabotu ventilācijas radīto vēdināšanas efektu. Plašāka informācija par ventilācijas ātrumu 

un risku dažādās telpās nākamajos mēnešos tiks sniegta atjauninātajā dokumenta versijā. 

Tualetes izplūdes ventilācijas sistēmām jādarbojas 24 stundas diennaktī līdzīgi kā galvenajai ventilācijas 

sistēmai. Tās jāieslēdz uz nominālo ātrumu vismaz 2 stundas pirms ēkas atvēršanas laika, un to var pārslēgt 

uz mazāku ātrumu 2 stundas pēc apmeklētāju aiziešanas. Ja nav iespējams kontrolēt ventilatora ātrumu, 

tad tualetes ventilācijai jādarbojas 24 stundas, 7 dienas nedēļā ar pilnu ātrumu. 

 

4.2. Izmantojiet vairāk atveramu logu 

Vispārējs ieteikums ir neatrasties pārpildītās un slikti vēdinātās telpās. Ēkās bez mehāniskās ventilācijas 

sistēmām ir ieteicams aktīvi izmantot atveramus logus (daudz vairāk nekā parasti, pat ja tas rada zināmu 

siltuma diskomfortu). Tādējādi, logu atvēršana ir vienīgais veids, kā palielināt gaisa apmaiņas plūsmu. 

Logiem ir jābūt atvērtiem apmēram 15 minūtes, ieejot telpā (īpaši, ja telpā iepriekš ir atradušies citi). Arī 

ēkās ar mehānisku ventilācijas sistēmu logu atvēršana var uzlabot gaisa ventilāciju. 

Atvērti logi tualetēs ar pasīvu plūsmu vai mehāniskām izplūdes sistēmām var izraisīt piesārņotā gaisa 
plūsmu no tualetes uz citām telpām - ventilācija sāk darboties pretējā virzienā. Tādos gadījumos jāizvairās 
no atvērtiem logiem tualetēs. Ja tualetēs ventilācija nenodrošina pietiekamu gaisa izplūdi un nav 
iespējams izvairīties no logu atvēršanas, tad ir svarīgi turēt logus atvērtus arī citās telpās, lai radītu caurvēja 
efektu visā ēkā.  
 

4.3. Mitrināšanai un gaisa kondicionēšanai nav praktiskas ietekmes 

Relatīvais mitrums (RH) un temperatūra veicina vīrusa dzīvotspēju, pilienu kodolu veidošanos un cilvēka 

gļotādu jutīgumu. Dažu vīrusu pārnesi ēkās var mainīt, mainot gaisa temperatūru un mitruma līmeni, lai 

samazinātu vīrusa dzīvotspēju. SARS-CoV-2 gadījumā tas diemžēl nav risinājums, jo koronavīrusi ir diezgan 

izturīgi pret apkārtējās vides izmaiņām un ir jutīgi tikai pret ļoti augstu relatīvo mitrumu virs 80% un 

temperatūru virs 30 iiCii, iii, iv, kas nav sasniedzami un pieņemami ēkās siltuma komforta dēļ un izvairoties 

no mikrobu augšanas. SARS-CoV-2 ir atzīts par dzīvotspējīgu 14 dienas 4℃; dienu 37℃, un 30 minūtes 

56℃ xxxiv. 

SARS-CoV-2 stabilitāte (dzīvotspēja) ir pārbaudīta pie tipiskas iekštelpu temperatūras 21–23 ℃ un gaisa 

mitruma 65% ar ļoti augstu vīrusa stabilitāti šajā temperatūrā un RH xxxv. Kopā ar iepriekšējiem 

pierādījumiem par MERS-CoV ir dokumentēts, ka mitrināšana līdz 65% var ļoti ierobežot vai neietekmēt 

SARS-CoV-2 vīrusa stabilitāti. Pašreizējie pierādījumi neatbalsta viedokli, ka mērens mitrums (RH 40–60%) 

būs noderīgs, samazinot SARS-CoV-2 dzīvotspēju, tāpēc mitrināšana NAV metode, kas samazina SARS-

CoV-2 dzīvotspēju. 

Nelieli pilieni (no 0,5 līdz 50 μm) ātrāk iztvaiko pie jebkura relatīvā mitruma (RH) līmeņa xxxvi. Deguna 

gļotāda ir jutīgāka pret infekcijām pie ļoti zema RH 10-20% xxxvii, xxxviii, un šī iemesla dēļ ziemā dažreiz tiek 

veikta neliela mitrināšana (līdz 20-30% līmenim), kaut arī mitrinātāju lietošana ir saistīta ar lielāku kopējo 

un īstermiņa slimības laiku xxix. 



 

 

Ēkās, kas aprīkotas ar centralizētu mitrināšanu, nav jāmaina mitrināšanas sistēmu uzdotās vērtības 

(parasti 25 vai 30% xl). Parasti apkures vai dzesēšanas sistēmu kontrolunktu pielāgošana nav nepieciešama, 

un sistēmas var darbināt normāli, jo nav tiešas ietekmes uz SARS-CoV-2 pārnešanas risku. 

 

4.4. Siltuma reģenerācijas iekārtu droša izmantošana 

Vīrusa daļiņu pārnese caur siltuma reģenerācijas ierīcēm nav problēma, ja HVAC sistēma ir aprīkota ar 
starpsiltumnesēja siltumapmainītājiem piesārņotā gaisa un svaigā gaisa plūsmās vai citu siltuma atgūšanas 
ierīci, kas garantē 100% izejošā un ieplūstošā gaisa nošķirtību. 
 
Dažas siltuma reģenerācijas ierīces, izmantojot noplūdes, var pārvadīt daļiņu un gāzes fāzes piesārņotājus 

no izplūdes gaisa uz pieplūdes gaisa pusi. Rotējoši gaiss-gaiss siltummaiņi (t.i., rotori) sliktas konstrukcijas 

un apkopes gadījumā var izraisīt ievērojamu noplūdi. Pienācīgi darboties rotējošiem siltummaiņiem, kas 

aprīkoti ar attīrīšanas ierīcēm un pareizi uzstādīti, noplūdes intensitāte ir ļoti zema - diapazonā no 1-2%, 

kas praksē ir nenozīmīga. Esošajām sistēmām noplūdei jābūt zem 5% un tā jākompensē ar palielinātu āra 

gaisa ventilāciju saskaņā ar EN 16798-3: 2017. Tomēr daudzi rotējošie siltummaiņi var nebūt pareizi 

uzstādīti. Visizplatītākā kļūda ir tā, ka ventilatori ir uzstādīti tā, lai izplūdes gaisa pusē radītu lielāku 

spiedienu. Tas izraisīs noplūdes no izplūdes gaisa pieplūdes gaisā. Piesārņota izplūdes gaisa nekontrolētas 

pārvietošanās pakāpe šajos gadījumos var būt aptuveni 20% xlii, kas nav pieņemami. 

Ir pierādīts, ka pareizi konstruēti, uzstādīti un uzturēti rotējošie siltummaiņi gandrīz neveic daļiņām 

piesaistīto piesārņotāju (ieskaitot gaisā esošās baktērijas, vīrusus un sēnītes) pārnesi, un pārnešana notiek 

tikai gāzveida piesārņotājiem, piemēram, tabakai dūmi un citas smakas xliii. Nav pierādījumu, ka ar vīrusu 

saturošas daļiņas, kas lielākas par aptuveni 0,2 μm, varētu šķērsot rotoru. Tā kā noplūdes ātrums nav 

atkarīgs no rotora griešanās ātruma, rotorus izslēgt nav nepieciešams. Rotoru normāla darbība atvieglo 

augstāku ventilācijas ātrumu. Ir zināms, ka pārnesamā noplūde ir visaugstākā zemā gaisa plūsmā, tāpēc 

jāizmanto lielāki ventilācijas līmeņi, kā ieteikts 4.1. sadaļā. 

Ja siltuma reģenerācijas iekārtā tiek konstatētas būtiskas noplūdes, spiediena regulēšana vai apvadkanāla 

izmantošana (dažas sistēmas var būt aprīkotas ar apvadkanālu) var būt iespēja, lai izvairītos no situācijas, 

kad lielāks spiediens izplūdes pusē izraisīs gaisa noplūdi uz ienākošā gaisa pusi. Spiediena atšķirības var 

koriģēt ar gaisa vārstiem vai ar citiem paņēmieniem. Mēs iesakām pārbaudīt siltuma reģenerācijas 

iekārtas, tai skaitā, izmērīt spiediena starpību un aprēķināt noplūdi, pamatojoties uz temperatūras 

mērījumu (skatīt īpašos norādījumus: Iekšējā gaisa noplūdes ierobežošana visā rotācijas siltummainī). 

 

4.5. Centralizēto cirkulāciju neizmanto 

Vīrusu materiāls izplūdes (atgriešanās) gaisa vados var atgriezties atpakaļ ēkā, kad centralizētās gaisa 

apstrādes iekārtas ir aprīkotas ar recirkulācijas sistēmu. Vispārējs ieteikums ir izvairīties no centralizētas 

recirkulācijas SARS-CoV-2 uzliesmojuma laikā: aizveriet recirkulācijas gaisa vārstus, izmantojot ēkas 

vadības sistēmu vai manuāli. 

Dažreiz gaisa apgādes iekārtas un recirkulācijas ierīces ir aprīkotas ar atgrieztā gaisa filtriem. Tam 

nevajadzētu būt par iemeslu, lai recirkulācijas aizbīdņi būtu atvērti, jo šie filtri parasti efektīvi neizfiltrē 

vīrusu materiālu, jo tiem ir rupja vai vidēja filtru efektivitāte (G4 / M5 vai ISO rupja / ePM10 filtra klase). 

Gaisa sistēmās un gaisa un ūdens sistēmās, kur ierobežotas dzesēšanas vai sildīšanas jaudas dēļ nevar 

izvairīties no centralizētās recirkulācijas, pēc iespējas jāpalielina āra gaisa frakcija un ieteicami papildu 

pasākumi atgrieztā gaisa filtrēšanai. Lai pilnībā noņemtu daļiņas un vīrusus no atgrieztā gaisa, būtu 

nepieciešami HEPA filtri. Tomēr, ņemot vērā lielāku spiediena kritumu un īpašus nepieciešamos filtru 

rāmjus, HEPA filtrus parasti nav viegli uzstādīt esošajās sistēmās. Alternatīvi var izmantot dezinfekcijas 



 

 

ierīču, piemēram, ultravioletās germicidālās apstarošanas (UVGI), ko sauc arī par germicidālo ultravioleto 

(GUV), uzstādīšanu kanālos. Ir svarīgi, lai šī iekārta būtu pareiza izmēra un uzstādīta7. Ja tas ir tehniski 

iespējams, ir vēlams esošos rāmjos uzstādīt augstākas klases filtru un palielināt izplūdes ventilatora 

spiedienu, nesamazinot gaisa plūsmas ātrumu. Minimāls uzlabojums ir esošo zemas efektivitātes 

atgriešanās gaisa filtru aizstāšana ar ePM1 80% (bijušajiem F8) filtriem. Bijušās F8 klases filtriem ir 

saprātīga vīrusu piepildītu daļiņu uztveršanas efektivitāte (PM1 uztveršanas efektivitāte 65–90%). 

 

4.6. Gaisa cirkulācija telpā: ventilatora radīto plūsmu sadalīšanas un indukcijas iekārtas 

Telpās, kurās ir tikai ventilatora spoles vai dalītās sistēmas iekārtas (ūdens vai tiešās iztvaikošanas 

sistēmas), galvenais ir panākt atbilstošu āra gaisa ventilāciju. Šādās sistēmās mehāniskā ventilācija parasti 

nav atkarīga no ventilatora iekārtām vai dalītās sistēmas iekārtām, un ventilācijai ir iespējamas divas 

iespējas: 

1. Bieža logu atvēršana un CO2 monitoru uzstādīšana kā āra gaisa ventilācijas indikatoriem; 

2. Autonomas mehāniskās ventilācijas sistēmas uzstādīšana (vietēja vai centralizēta atbilstoši tās 

tehniskajām iespējām). Tas ir vienīgais veids, kā vienmēr nodrošināt pietiekamu āra gaisa pieplūdi telpās. 

Ja tiek izmantota 1. iespēja, svarīgi ir CO2 monitori, jo spoles ventilatori un dalītās sistēmas iekārtas ar 

dzesēšanas un apkures funkcijām uzlabo termālo komfortu, un var paiet pārāk ilgs laiks, līdz cilvēki uztver 

sliktu gaisa kvalitāti un ventilācijas trūkumuxliv. Skatīt CO2 monitora piemēru Īpašajos norādījumos par 

skolu ēkām. 

Spoles ventilatora iekārtām ir raupji filtri, kas praktiski nefiltrē sīkākas daļiņas, tomēr tie var savākt 
piesārņojuma daļiņas, kas, iedarbinot ventilatoru, nonāks gaisā. Spoles ventilatoriem un indukcijas 
iekārtām noteiktos gadījumos var būt nepieciešami papildu pasākumi:  
 
1. Ventilatora rotoriem, dzesēšanas konsolēm un citām indukcijas vienībām, kas aprīkotas ar primāro āra 

pieplūdes gaisu (gaisa un ūdens sistēma), kas piegādā ārējo gaisu, nav vajadzīgi nekādi īpaši pasākumi, kā 

vien pēc iespējas palielināts āra gaisa ventilācijas ātrums; 

2. Ventilatoru iekārtām un dalītās sistēmas iekārtām biroja telpās un mājās nav vajadzīgi nekādi citi 

pasākumi, kā tikai regulāra ārējā gaisa pievadīšana telpā; 

3. Koplietošanas telpās, kur uzturas salīdzinoši liels skaits cilvēku, kur uzstādīti spoles ventilatori un dalītās 

sistēmas iekārtas, tos var vai nu darbināt nelielā ātrumā laikā, kad ēkā nav cilvēku, vai izslēgt vienu stundu 

pēc apmeklētāju aiziešanas un tad atkal ieslēgt vienu stundu pirms publikas ierašanās – pie atvērtiem 

logiem. Tādējādi šīs procedūras ir labi piemērotas konkrētajam gadījumam un mazāk energoietilpīgas. Ja 

šāda vadības regulēšana nav iespējama, iekārtas jādarbina nepārtraukti. Atstājiet logus daļēji atvērtus (ja 

tos var atvērt), lai palielinātu ventilācijas līmeni. 

 

4.7. Kanālu tīrīšanai nav praktiskas ietekmes 

Ir bijuši daži paziņojumi, kuros ieteikts tīrīt ventilācijas kanālus, lai izvairītos no SARS-CoV-2 transmisijas 
caur ventilācijas sistēmām. Kanālu tīrīšana nav efektīva pret infekciju no telpas uz telpu, jo ventilācijas 
sistēma nav piesārņojuma avots, ja tiek ievēroti iepriekš minētie norādījumi par siltuma atgūšanu un 
recirkulāciju. Vīrusi, kas piestiprināti pie mazām daļiņām, viegli nenogulsies ventilācijas kanālos, un to 
parasti veiks gaisa plūsma xlv.  
____________________________ 
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Tāpēc parastās kanālu tīrīšanas un apkopes procedūrās nav vajadzīgas nekādas izmaiņas. Daudz svarīgāk 

ir palielināt ārējā gaisa padevi un izvairīties no gaisa recirkulācijas saskaņā ar iepriekšminētajiem 

ieteikumiem. 

4.8. Āra gaisa filtru maiņa nav nepieciešama 

COVID-19 kontekstā tika uzdoti jautājumi par filtru nomaiņu un aizsargājošo iedarbību ļoti retos 

gadījumos, kad ārā ir vīrusu piesārņojums, piemēram, ja gaisa izplūdes ir tuvu gaisa ieplūdei. Mūsdienu 

ventilācijas sistēmas (gaisa apstrādes iekārtas) ir aprīkotas ar smalkiem āra gaisa filtriem tūlīt pēc āra gaisa 

ieplūdes (filtru klase F7 vai F88 vai ISO ePM2.5 vai ePM1), kas filtrē daļiņas no āra gaisa. Mazāko vīrusu 

daļiņu lielums elpceļu aerosolos ir aptuveni 0.2 μm (PM0.2), kas ir mazāks nekā F8 filtru uztveršanas 

laukums (uztveršanas efektivitāte 65–90% PM1). Tomēr lielākā daļa vīrusu materiāla jau atrodas filtru 

uztveršanas zonā. Tas nozīmē, ka retos gadījumos ar vīrusu piesārņotu āra gaisu standarta smalkie āra 

gaisa filtri nodrošina pamatotu aizsardzību zemai vīrusu materiāla koncentrācijai un gadījuma rakstura 

klātbūtnei āra gaisā. 

Siltuma reģenerācijas un recirkulācijas iekārtas ir aprīkotas ar mazāk efektīviem vidēja vai rupja nosūces 

gaisa filtriem (G4 / M5 vai ISO rupjiem / ePM10), kuru mērķis ir aizsargāt aprīkojumu pret putekļiem. Šiem 

filtriem ir ļoti zema vīrusu materiāla uztveršanas efektivitāte (sk. 4.4.sadaļu par siltuma atgūšanu un 

4.5.sadaļu par recirkulāciju). 

No filtra nomaiņas viedokļa var izmantot parastās apkopes procedūras. Aizsērējuši filtri šajā kontekstā nav 

piesārņojuma avots, bet tie samazina pieplūdes gaisa plūsmu, kas negatīvi ietekmē iekštelpu 

piesārņojuma līmeņa samazināšanu. Tādējādi filtri jāmaina saskaņā ar parastajām procedūrām, ja tiek 

pārsniegts spiediens vai laika ierobežojumi, vai saskaņā ar plānoto apkopi. Secināms, ka nav ieteicams 

mainīt esošos āra gaisa filtrus un aizstāt tos ar cita veida filtriem, kā arī nav ieteicams tos mainīt ātrāk nekā 

parasti. 

4.9. Apkopes personāla drošības procedūras 

HVAC apkopes personāls var būt pakļauts riskam, veicot plānotu filtru (īpaši izplūdes gaisa filtru) apkopi, 

pārbaudi vai nomaiņu, ja netiek ievērotas standarta drošības procedūras. Lai būtu drošs, vienmēr 

pieņemiet, ka filtros, nosūces gaisa caurulēs un siltuma reģenerācijas iekārtās uz tiem var būt aktīvs 

mikrobioloģisks materiāls, ieskaitot dzīvotspējīgus vīrusus. Tas ir īpaši svarīgi visās ēkās, kur nesen ir bijusi 

infekcija. Filtrus jāmaina, izslēdzot sistēmu, lietojot cimdus un elpceļu aizsarglīdzekļus, kurus pēc tam 

jāizmet ievietotus aizvērtā maisā. 

4.10. Telpu gaisa tīrītāji un UVGI var būt noderīgi īpašās situācijās 

Telpu gaisa tīrītāji no gaisa noņem daļiņas, kas nodrošina līdzīgu efektu salīdzinājumā ar āra gaisa 

ventilāciju. Lai gaisa tīrītāji būtu efektīvi, tiem ir jābūt HEPA filtra efektivitātei, t.i., kā pēdējam solim jābūt 

HEPA filtram. Diemžēl lētākās cenas telpu gaisa tīrītāji nav pietiekami efektīvi. Ierīces, kas HEPA filtru vietā 

izmanto elektrostatiskās filtrēšanas principus (kas nav tas pats, kas istabas jonizatori!), bieži darbojas ar 

līdzīgu efektivitāti. Tā kā gaisa plūsma caur gaisa tīrītājiem ir ierobežota, laukums, ko viņi var apkalpot, 

parasti ir diezgan mazs. Lai izvēlētos pareiza izmēra gaisa tīrītāju, vienības gaisa plūsmas jaudai (pie 

pieņemama trokšņa līmeņa) jābūt vismaz 2 ACH, un tai būs pozitīva ietekme līdz 5 ACHxlvi (aprēķiniet gaisa 

plūsmas ātrumu caur gaisa tīrītāju m3 / h ar reizinot telpas tilpumu ar 2 vai 5). Ja gaisa tīrītājus izmanto 

lielās telpās, tie jānovieto tuvu cilvēkiem telpā, tos nedrīkst novietot stūrī un neredzamā vietā.  

___________________________ 

8 Novecojusi filtru klasifikācija standartā EN779: 2012, ko aizstāj ar EN ISO 16890-1: 2016, Gaisa filtri vispārējai 

ventilācijai - 1. daļa: Tehniskās specifikācijas, prasības un klasifikācijas sistēma, kuras pamatā ir daļiņu efektivitāte 

(ePM). 



 

 

 

Lai likvidētu vīrusus un baktērijas9, atgrieztā gaisa kanālos sistēmās ar recirkulāciju var uzstādīt speciālu 

UVGI dezinfekcijas aprīkojumu vai uzstādīt telpā ar atkārtotu cirkulāciju. Šādam aprīkojumam, ko 

galvenokārt izmanto veselības aprūpes iestādēs, jābūt vajadzīgā izmēra, pareizi uzstādītam un uzturētam. 

Tāpēc gaisa tīrītāji ir viegli piemērojami īstermiņa mazināšanas pasākumiem, bet ilgtermiņā ir 

nepieciešami ventilācijas sistēmas uzlabojumi, lai sasniegtu atbilstošu āra gaisa ventilācijas intensitāti. 

4.11. Tualetes vāka lietošanas instrukcijas 

Ja tualetes podi ir aprīkoti ar vākiem, ieteicams skalot tualetes ar aizvērtiem vākiem, lai līdz minimumam 

samazinātu pilienu un pilienu atlikumu izdalīšanos no gaisa plūsmāmxlvii, xxvi. Ēkas iemītniekiem skaidri 

jāiemāca lietot tualetes podu vākus. Ūdens blīvēm vienmēr jābūt kārtībāxxvii. Regulāri pārbaudiet ūdens 

blīves (notekcaurules un to savienojumus) un, ja nepieciešams, pievienojiet ūdeni vismaz ik pēc trim 

nedēļām. 

4.12. Legionelozes risks pēc ēkas slēgšanas 

SARS-CoV-2 (COVID-19) epidēmijas laikā daudzas ēkas ilgstoši ir bijušas daļēji vai pilnīgi slēgtas. Piemēram, 

viesnīcas / kūrorti, skolas, sporta zāles, peldbaseini, pirtis un daudzas citas sabiedriskās ēkas, kas aprīkotas 

ar HVAC un ūdens sistēmām. 

Atkarībā no dažādiem faktoriem, ieskaitot sistēmas konstrukcijas un dizainu, ilgstoša samazināta (vai 

vispār nelietota) lietošana var izraisīt ūdens nostāvēšanos HVAC un ūdens sistēmu daļās, palielinot 

leģionāru slimības (Legionelozes) uzliesmojuma risku pēc pilnīgas darbības atjaunošanas. 

Pirms sistēmas darbības atjaunošanas jāveic rūpīga riska analīze, lai novērtētu visus iesaistītos 

Legionelozes riskus. Vairākas institūcijas sniedz informāciju par saistītajām riska novērtēšanas un 

restartēšanas procedūrām xlviii, xlix, lli, lii. 

4.13. IAQ uzraudzība 

Iekštelpās savstarpējas inficēšanās ar aerosoliem risks ir ļoti augsts, ja telpas netiek labi vēdinātas. Ja 

ventilācijas kontrole jāveic ēkas iemītniekiem (hibrīdās vai dabiskās ventilācijas sistēmas) vai ēkā nav 

speciālas ventilācijas sistēmas, šajā zonā ieteicams uzstādīt CO2 sensorus, kas brīdina par nepietiekamu 

ventilāciju, īpaši telpās, kuras bieži izmanto vienu stundu vai vairāk cilvēku grupām, piemēram, klases, 

sanāksmju telpas, restorāni. Epidēmijas laikā ieteicams uz laiku mainīt gaismas signālu noklusējuma 

iestatījumus, lai dzeltenā / oranžā gaisma (vai brīdinājums) būtu iestatīta uz 800 ppm un sarkanā gaisma 

(vai trauksme) līdz 1000 ppm, lai izraisītu tūlītēju darbību, lai panāktu pietiekamu ventilāciju pat situācijās 

ar ierobežotu noslogojumu. Dažos gadījumos var izmantot atsevišķus CO2 sensorus vai “CO2 gaismas 

signālu”, sk. piemēru Īpašajos norādījumos par skolu ēkām. Dažreiz var labāk izmantot CO2 sensorus, kas 

ir tīmekļa sensoru tīkla daļa. Šo sensoru signālus var izmantot, lai brīdinātu ēkas iemītniekus nekavējoties 

atvērt logus un lietot mehāniskās ventilācijas sistēmas ar vairākiem iestatījumiem. Var arī saglabāt datus 

un sniegt apsaimniekotājiem nedēļas vai mēneša datus, lai viņi zinātu, kas notiek viņu ēkā un telpās ar 

augstu koncentrāciju, un pēc tam identificētu infekcijas risku. 

_________________________________ 
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5. Kopsavilkums par praktiskiem pasākumiem būvniecības pakalpojumu 

veikšanai epidēmijas laikā  

 

1. Nodrošiniet pietiekamu telpu ventilāciju ar āra gaisu 

2. Ieslēdziet ventilāciju nominālā ātrumā vismaz 2 stundas pirms ēkas atvēršanas un pārslēdziet to 

lēnākā režīmā 2 stundas pēc apmeklētāju aiziešanas. 

3. Naktīs un nedēļas nogalēs neizslēdziet ventilāciju, bet darbiniet ar mazāku ātrumu 

4. Regulāri atveriet logus (pat mehāniski vēdināmās ēkās) 

5. Uzturiet ventilāciju tualetēs visu diennakti 

6. Izvairieties no atvērtiem logiem tualetēs, lai uzturētu pareizo ventilācijas virzienu 

7. Ieteikt apmeklētājiem skalot tualetes podu ar aizvērtu vāku 

8. Pārslēdziet gaisa apgādes iekārtas ar recirkulāciju uz 100% āra gaisu 

9. Pārbaudiet siltuma reģenerācijas iekārtas, lai pārliecinātos, ka noplūdes tiek kontrolētas 

10. Pielāgojiet ventilatora plūsmu iestatījumus tā, lai ventilatori darbotos nepārtraukti 

11. Nemainiet sildīšanas, dzesēšanas un iespējamās mitrināšanas uzdotos parametrus 

12. Veiciet plānoto gaisvadu tīrīšanu kā parasti (papildu tīrīšana nav nepieciešama) 

13. Nomainiet centrālos āra gaisu un nosūces gaisa filtrus, kā parasti, saskaņā ar tehniskās apkopes 

grafiku 

14. Regulārus filtru nomaiņas un apkopes darbus veic ar kopīgiem aizsardzības pasākumiem, ieskaitot 

elpceļu aizsardzību 

15. Ieviesiet IAQ sensoru tīklu, kas ļauj iemītniekiem un apsaimniekotājiem uzraudzīt, vai ventilācija 

darbojas atbilstoši. 

  



 

 

 

Atsauksmes 
Ja esat speciālists šajā dokumentā aplūkotajos jautājumos un jums ir piezīmes vai uzlabojumu 

priekšlikumi, sazinieties ar mums pa e-pastu info@rehva.eu. Sūtot mums e-pastu, lūdzu, pieminiet 

“COVID-19 pagaidu dokumentu”. 
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