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Noteikumi un darba organizācija piesardzības pasākumu
īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai
Izstrādāti, balstoties uz Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK
noteikumi Nr. 360), metodiskajiem ieteikumiem “Vadlīnijas vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēm attālinātu mācību īstenošanai izglītības iestādē”.
1. Vecāku rīcības un atbildība
1.1. Izglītojamo veselības stāvokļa uzraudzība primāri balstās uz vecāku un skolēnu atbildību.
1.2. Skolēnu vecāki tiek aicināti vērot savu bērnu veselības stāvokli un nevest/nelaist uz skolu, ja
bērnam novērojamas infekcijas slimības pazīmes, jo īpaši augšējo elpceļu saslimšanas pazīme.
1.3. Vecāki nodrošina, ka bērnam līdz ir sejas aizsegs, ko izmantot nepieciešamības gadījumā. Sejas
aizsegs jāuzglabā noslēgtā iepakojumā.
1.4. Sākoties mācību gadam, vecāki paraksta apliecinājuma lapu, ka bērnam mājās izmērīs temperatūru,
ka bērns ar infekcijas slimības pazīmēm netiks vests uz skolu un tiks ievēroti epidemioloģiskās
drošības pamatprincipi.
1.5. Apliecinājumā vecāki norāda divas personas prioritārā secībā, kam ziņot , ja atrodoties skolā,
skolēnam pasliktinās veselības stāvoklis, lai vienotos par bērna nokļūšanu mājās.
1.6. Ārsta izziņa. Ja bērnam ir raksturīgas alerģiskas reakcijas un citas fizioloģiskas īpatnības, kas
izpaužas līdzīgi augšējo elpceļu slimībām, mācību gada sākumā par to jāinformē klases audzinātājs,
iesniedzot ārsta izziņu.
1.7. Ievērot pašizolācijas, mājas karantīnas un izolācijas nosacījumus saskaņā ar MK noteikumiem Nr.
360, informēt klases audzinātāju par izglītojamā prombūtnes iemeslu.
1.8. Ja skolēns slimības dēļ ir kavējis skolu vairāk par divām dienām, atgriezties skolā var tikai ar ārsta
zīmi.
1.9. Izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem nekavējoties jāinformē skolas direktors, ja
izglītojamam tiek konstatēta Covid-19 infekcija.
1.10.
Vecāki skolēnus pavada un sagaida pie skolas durvīm, neieejot skolā.
1.11.
Vecāki skolas ēkā var atrasties tikai vecākiem paredzēto pasākumu laikos.
1.12.
Vecāki un skolas uzaicinātie viesi skolā drīkst atrasties tikai norādītajā laikā un vietā,
piesakoties pie dežurantes un stingri ievērojot noteikumus viesiem, kas izlasāmi pie ieejas.

1.13.
Uz sarunām ar klases audzinātāju, skolas administrāciju iepriekš telefoniski vai E klases epastā jāpiesakās. Sarunas varēs notikt tikai tam atvēlētajās telpās.
1.14.
Dokumentu rakstīšanai vecāki izmanto e-vidi, izņēmumu gadījumos dokumentus kārto pie
skolas darbvedes, ievērojot noteikumus skolas viesiem, kas izlikti pie ieejas.
2. Distancēšanās pasākumi
2.1. Nokļūšanai uz skolu pēc iespējas izmantot personisko transportu vai iet kājām.
2.2. Ja paaugstināsies saslimšanas risks, skola var noteikt sejas masku izmantošanu sabiedriskajā
transportā.
2.3. Skolēnu ieeja skolā tiek organizēta pa trīs ieejas durvīm:
2.3.1. 1.-4.klašu skolēni pa sānu ieeju (zem vitrāžas)
2.3.2. 5.-8.klašu skolēni pa galveno ieeju,
2.3.3. 9.-12.klašu skolēni pa aizmugures ieeju pretī apaļajam korpusam.
2.4. Līdz mācību stundu un ārpusstundu pasākumu noslēgumam:
2.4.1. 1.-4.klašu skolēni nedrīkst pamest skolas teritoriju;
2.4.2. Skolas teritoriju var atstāt tikai tie 5.-9.klašu skolēni, kuri dzīvo Druvā un pusdienu
pārtraukumā dodas uz mājām paēst un kuriem ir uz vecāku iesnieguma pamata izsniegta izejas
karte.
2.4.3. 10.-12.klašu skolēni pusdienu pārtraukumā drīkst pamest skolas teritoriju, ja ir izejas karte,
kuru izsniedz uz vēcāku iesnieguma pamata.
2.5. Pārvietošanās skolā tiek organizēta, nodalot plūsmas pretējos virzienos. Virzieni apzīmēti ar uz
grīdas uzlīmētām pēdiņām.
2.6. Mācību process notiek, pēc iespējas nodalot dažādas klases un klašu grupas.
2.7. 1.-4. klašu skolēniem stundas notiek savu klašu kabinetos. Uz mūzikas, sporta, mākslas un
mājturības stundām skolēni dodas tikai pēc zvana skolotāja pavadībā. 1.-4.klašu kabinetos nenotiek
citu klašu mācību stundas.
2.8. 6.-12.klašu mācību process periodiski katru trešo nedēļu notiek attālināti.
2.8.1. 11.-12.klašu skolēniem – sākot no 21.09.-25.09.
2.8.2. 9.-10.klašu skolēniem – sākot no 28.09.-02.10.
2.8.3. 6.-8.klašu skolēniem – sākot no 05.10.-09.10.
2.9. Skolas pasākumi tiek organizēti pa klasēm un klašu grupām.
2.10.
Ēdināšanas starpbrīži netiek mainīti, taču skolēni konkrētajā starpbrīdī dodas pusdienot
dažādos laikos, kas norādīti stundu sarakstā.
2.11.
Ēdināšana skolā tiek organizēta tikai kopgalda formā:
2.11.1. 1.-4.klašu skolēni piedalās valsts apmaksātajā kopgaldā;
2.11.2. 5.-12.klašu skolēniem dodot iespēju izvēlēties kādu no piedāvātajiem diviem ēdienu
komplektiem vai ēst līdzi paņemtās pusdienas.
3. Higiēnas nodrošināšana
3.1. Bieži un rūpīgi jāmazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pirms un pēc ēšanas, pēc tualetes
apmeklējuma, pēc darba mācību kabinetos, kurus izmanto visi skolēni (datorkabinets, ķīmijas
kabinets,…) vai pēc pastaigas ārā. Roku mazgāšanu jāveic vismaz 40 sekundes. Roku
nosusināšanai jālieto vienreiz lietojamie dvieļi
3.2. Ja iespējams, atrodoties skolā jālieto maiņas apavi. Pēc apavu maiņas jāmazgā rokas.
3.3. Izglītojamie un darbinieki pēc iespējas lieto tikai personīgos rakstāmpiederumus. Skolā skaidro un
iespēju robežās mazina rakstāmpiederumu nodošanu no vienas personas citai.
3.4. Iespēju robežās samazina kopīgi lietojamo virsmu un priekšmetu skaitu (t.sk. skārienjutīgie ekrāni,
datori/tastatūras/peles u.c.) un vietās, kur tas nav iespējams, (piemēram, datorklases) pastiprināti tīra
koplietošanas virsmas.

3.5. Skolotājs pēc stundas nodrošina telpu vēdināšanu, atverot logus. Stundai sākoties, logi tiek aizvērti.
3.6. Atbilstoši „Telpu kopšanas un dezinfekcijas grafikam” un vadoties pēc detalizētas informācija par
telpu uzkopšanu, kas pieejama SPKC mājaslapā https://www.spkc.gov.lv/lv/tirisana-undezinfekcija , skolā regulāri veic telpu uzkopšanu. Rūpīgi tīra visas koplietošanas virsmas
(piemēram, durvju rokturus, galdu virsmas, krēslu roku balstus un atbalsta virsmas, virsmas
tualetēs, ūdens krānus, skārienjutīgās ierīces), pielietojot dezinfekcijas līdzekļus.
4. Skolas rīcība Covid-19 infekcijas aizdomu gadījumā
4.1. Ja izglītojamajam, atrodoties skolā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis,
klepus, elpas trūkums), skola:
4.1.1. izolē izglītojamo atsevišķā telpā, un, ja nepieciešams, atbilstoši izglītojamā vecumam,
nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar izglītojamo pirms tam, klātbūtni, Lai novērstu
darbinieka inficēšanās risku izglītojamais lieto sejas masku vai deguna un mutes aizsegu, bet
darbinieks – medicīnisko sejas masku;
4.1.2. sazinās ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kas nekavējoties ierodas pēc
izglītojamā. Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu;
4.1.3. izglītojamais tiks ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriezīsies skolā saskaņā ar ārstējošā
ārsta norādījumiem;
4.2. Ja darbiniekam vai izglītojamam skolā ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukts
neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

5. Iesaistīto pušu informēšana un instruēšana
5.1. Klašu audzinātāji klases stundā iepazīstina (instruē) skolēnus ar šiem noteikumiem un māca
izglītojamos pareizi mazgāt rokas, ievērojot SPKC mājaslapā publicētos ieteikumus “Roku
mazgāšana”; “Animācijas filma bērniem par roku higiēnas ievērošanu” (skatīt te –
https://www.youtube.com/watch?v=vDlFPEoCnRo&feature=youtu.be)
5.2. Klašu audzinātāji veic arī vecāku instruēšanu un apliecinājuma lapu parakstīšanu.
5.3. Noteikumi ir ievietoti skolas interneta mājas lapā. Noteikumu prezentācija ir ievietota e-klasē
vecākiem un skolēniem pieejamā formā.
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