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Izdoti saskaņā ar 2020.gada 9. jūnija  

Ministru kabineta noteikumi Nr.360  

Epidemioloģiskās drošības pasākumi  

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 

 

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 un 

kuriem veikta iknedēļas testēšana vai ir darbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas 

sertifikāts. 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 centrālo ieeju, vecāki un nepiederošas 

personas skolas telpās neienāk. 

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

sapulču rīkus vai klātienē individuāli vienojoties par laiku. 

1.4. Koplietošanas telpās tiek nodrošināta pēc iespējas tiek ievērota distancēšanās, regulāra 

dezinfekcija un vēdināšana pēc noteikta grafika. 

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/informātika, svešvalodu grupas, 

dizains un tehnoloģijas, sports un mūzika), koplietošanas telpas izmanto starpbrīžos. 
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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. Testēšanas kārtība 

2.1. Organizēt izglītojamo un nodarbināto testēšanu sadarbībā ar MFD Veselības grupu 

atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam. 

2.2. Covid-19 testu neveic izglītojamie un nodarbinātie ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikātu. 

2.3.   Kā atbildīgo personu par sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un 

testēšanas rezultātu pārbaudi visā skolā noteikt skolas medicīnas māsu, pa klašu grupām 

klašu audzinātājas. 

 

3. Drošības pasākumi 

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

drošības noteikumiem. 

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

dezinficēt rokas pie atsevišķiem mācību kabinetiem. 

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

plānam. 

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

pastiprinātas higiēnas noteikumus. 

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

klepus, elpas trūkums) skolotāja skolēnu izolē no klases. Ja nepieciešams atbilstoši skolēna 

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. 

3.6. 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. 

3.7. 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. 
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3.8. Ja darbiniekam vai skolēnam ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, NMP sauc 

medmāsa. 

3.9. 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 

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

(noslēgta DNL, izziņa 095/u). 

 

 

Direktore         D.Balandīna 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 

 


