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Par Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipiem un drošības pasākumiem 

 

1. Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipi 

1.1. Skolā ierodas tikai veseli skolēni, kuriem nav noteikta pašizolācija vai mājas karantīna. 

Skolēna ģimene uzņemas atbildību par šī noteikuma ievērošanu, katru rītu pārliecinoties 

par sava bērna veselības stāvokli. 

1.2. Skolēnu ienākšana/iziešana skolā tiek organizēta pa divām ieejām, vecāki un nepiederošas 

personas skolas telpās neienāk. 

1.3. Pedagoga saziņa ar vecākiem notiek attālināti, izmantojot e-klasi, telefonu un tiešsaistes 

sapulču rīkus. 

1.4. Koplietošanas telpās tiek nodrošināta distancēšanās un regulāra dezinfekcija. 

1.5. Mācību procesa laikā tiek ievēroti principi: skolēnu plūsmas nekrustojas, tiek ievēroti 

atšķirīgi stundu sākuma laiki un ēdināšanas laiki. 

1.6. Skolēni mācās un uzturas savās klases telpā, izņemot mācību stundas, kurām nepieciešams 

specifisks aprīkojums vai dalīšanās grupās (datorika, svešvalodu grupas, dizains un 

tehnoloģijas un sports), koplietošanas telpas izmanto starpbrīžos. 

1.7. Operatīva informācijas aprite – ja skolēns neierodas skolā, vecāki nekavējoties ziņo klases 

audzinātājam telefoniski vai e-klases saziņā par skolēna prombūtnes iemesliem, Saldus 

pamatskolas atbildīgās personas nodrošina informāciju par riskiem, ja tādi identificēti. 

 

2. Drošības pasākumi 

2.1. Skolas iekštelpās un teritorijā izvietoti informatīvie materiāli un norādes par higiēnas un 

drošības noteikumiem. 

2.2. Pie ieejām skolā izvietoti roku dezinfekcijas stendi, kā arī iekārtotas papildu iespējas 

dezinficēt rokas pie atsevišķiem mācību kabinetiem. 

2.3. Klašu telpas, kā arī koplietošanas telpas tiek dezinficētas atbilstoši telpu uzkopšanas 

plānam. 

2.4. Klašu audzinātāji un skolas medmāsa veic prevencijas pasākumus, izskaidrojot skolēniem 

pastiprinātas higiēnas noteikumus. 

2.5. Ja skolēnam stundu laikā parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes( drudzis, 

klepus, elpas trūkums) skolotāja skolēnu izolē no klases. Ja nepieciešams atbilstoši skolēna 
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vecumam, nodrošina tā skolotāja, kas kontaktējās ar skolēnu pirms tam , klātbūtni. Lai 

novērstu darbinieka inficēšanās risku skolēns lieto sejas masku vai deguna un mutes 

aizsegu. Izolācijas telpa- medmāsas kabinets. 

2.6. Medmāsa veic skolēna apskati, ievērojot aizsardzības pasākumus (sejas maska, roku 

dezinfekcija, cimdi), ziņo vecākiem par bērna saslimšanu un izolāciju  no skolas. Medmāsa 

bērnu vecākiem atdod  pie skolas durvīm. Vecāki ziņo un konsultējas ar ģimenes ārstu par 

tālāko darbību. 

2.7. Ja skolotājam  vai tehniskajam  darbiniekam,  veicot  darba pienākumus,  parādās akūtas 

elpceļu  infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums),  pienākums pārtraukt 

darbu un doties mājās, par to informējot telefoniski iestādes vadītāju un ģimenes ārstu. 

2.8. Ja darbiniekam vai skolēnam ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, NMP sauc 

medmāsa. 

2.9. Ja  akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas 2 vai vairākiem skolēniem  un ir radušās 

aizdomas par grupveida saslimšanu,  par to informē SPKC Liepājas nodaļu mob. – 

63424595, 63424597 

2.10. Darbinieks un skolēns var atgriezties skolā tikai ar ārsta norādījumu  

(noslēgta DNL, izziņa 095/u). 

PAMATS: 

1. 2020.gada 9. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.360 Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai; 

2. Saldus novada pašvaldības 2020.gada 18.augusta rīkojums Nr.438-r Par izglītības iestādes 

iekšējās kārtības noteikumu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai izstrādāšanu. 

 

 

Direktore         D.Balandīna 
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25.08.2020. Rīkojums Nr.1-10/65-v 

Iepazinos: 

Vārds, Uzvārds Paraksts Datums 

INGA ĀBELNIECE   

RUDĪTE ĀBOLA   

DAINA BAHA   

SANTA BRAUČA   

EVITA DUREIKA   

LIGITA DIDZE   

IVETA DŪČMANE   

AIVA GREITĀNE   

AIJA FEDOTOVA   

LĪVA FREIMANE   

LAIMA KRASTA   

MĀRA KURŠĀNE   

LINDA KUSKOVA   

LAURA ĶEVLE   

LĪGA PĒRKONA   

INESE LAGZDIŅA   

ZELTĪTE LAGZDIŅA   

GITA LEJA   

ITANA LIPŠĀNE   

IVETA LOGINA   

MĀRA MARKAVA   

DACE NEIZAKA   

KRISTĪNE NOVICĀNE   

ANDIS OZOLNIEKS   

LĪGA PAŠTORE  
 

ANITA RAUDE   

SIGITA RIEKSTA   

EVIJA ROŽKALNE   

LĀSMA RUMPE   

ILZE RŪTENA   

RŪTA SAKNE   

EGITA SEMJONOVA   

ILZE SĪLE   
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DACE SUSEKLE   

LĪVA ŠTAMERE   

RASA ŠTROMANE   

RUTA TUČA   

SANITA VĪTOLA   

ANDA ZAVITSKA   

DACE EGLĪTE-ZĪRUPA   

 

 

Andersone 63807110 

 


