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01.09.2021.          Nr.2 

Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas 

 izplatības ierobežošanas prasības 

 
Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada  9.jūnija 

 noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības 

 pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

 

I Vispārīgie jautājumi 

1. Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības, nosaka 

drošības pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību profesionālās 

ievirzes izglītības iestādē - Skrīveru Mūzikas un mākslas skola (turpmāk-skola): 

1.1. informēšana; 

1.2. veselības uzraudzība; 

1.3. rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums skolā; 

1.4. distancēšanās pasākumi; 

1.5. higiēnas nodrošināšana; 

 

2. Kārtība ir saistoša audzēkņiem, nodarbinātajiem (pedagogiem, tehniskajiem darbiniekiem) 

un citiem skolas apmeklētājiem. 

 

3. Atbildīgā persona par noteikumu “Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanas prasības” ievērošanu - skolas direktore. 

 

4. Atbildīgā persona par sadarbībspējīgu sertifikātu pārbaudi, testēšanas rezultātu pārbaudi - 

direktores vietniece.  

 

II Informēšana un veselības uzraudzība 

1. Skola informē darbiniekus, audzēkņus, viņu vecākus vai likumiskos pārstāvjus un citas 

personas ar noteikumiem “Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanas prasības”, izvietojot pie informācijas stenda. Kārtība tiek iekļauta audzēkņi 

instruktāžu klāstā un par to saņemts apliecinājums instruktāžas lapā - iepazinos, datums, 

paraksts. 
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2. Skolā labi redzamā vietā izvieto informāciju par piesardzības pasākumiem saistībā ar Covid-

19 infekcijas izplatīšanas novēršanu (zīmes, brīdinājumi, citi informatīvie materiāli).  

3. Skolā tiek pieļauta personu atrašanās: 

3.1. ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai apliecinājumu (papīra vai 

digitālā formā), vai ar negatīvu Covid-19 testa rezultātu; 

3.2. bez elpceļu infekcijas slimību pazīmēm; 

4. Veselības stāvokļa uzraudzības prasības: 

4.1. pirms ienākšanas skolā, audzēkņiem un skolas darbiniekiem veic temperatūras mērīšanu, 

izmantojot attālināto temperatūras mērīšanas termometru; 

4.2. Skolā, sadarbojoties ar audzēkņu vispārizglītojošajām skolām, iegūst informāciju par 

iknedēļas Covid-19 testēšanas rezultātiem un darbinieku testēšanas rezultātiem. 

5. Ja skolā vai sabiedrībā ir palielinājies inficēšanās risks ar Covid-19 infekciju, sadarbībā ar 

Aizkraukles novada pašvaldību pieņem lēmumu par tālāko rīcību. 

 

III Rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums skolā 

1. Ja audzēknim, atrodoties skolā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, 

klepus, elpas trūkums, paaugstināta ķermeņa temperatūra (lielāka par 37,50C)): 

1.1. izolē audzēkni atsevišķā telpā, un, ja nepieciešams, atbilstoši audzēkņa vecumam, 

nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar audzēkni pirms tam, klātbūtni. Lai novērstu 

darbinieka inficēšanās risku, audzēknis un darbinieks lieto mutes un deguma aizsegu. 

1.2. skolas direktore organizē sazināšanos ar audzēkņa vecākiem vai likumiskajiem 

pārstāvjiem, kas nekavējoties ierodas pie audzēkņa. Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu 

ģimenes ārstu; 

1.3. audzēknis tiek ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriežas skolā saskaņā ar ārstējošā 

ārsta norādījumiem. 

2. Ja skolas darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības 

pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums, paaugstināta ķermeņa temperatūra (lielāka par 

37,50C)), darbinieka pienākums ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās, 

telefoniski informēt skolas atbildīgo personu un sazināties ar ģimenes ārstu. Darbinieks var 

atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts noslēdzis darbnespējas lapu). 

3. Ja darbiniekam vai audzēknim skolā ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukts 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, zvanot pa tālruni 113. 

 

4. Vecāki vai likumiskie pārstāvji nekavējoties informē skolas direktoru, ja audzēknim 

konstatēta Covid-19 infekcija. 
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IV Distancēšanās pasākumi 

1. Skola nosaka audzēkņu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem un citām personām saistošu 

uzturēšanās kārtību skolā, konkretizējot vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības par 

distancēšanos un apmeklētāju plūsmas organizēšanas prasību ievērošanu. 

2. Lai nodrošinātu distancēšanās iespēju (koplietošanas telpu piepildījumu un audzēkņu 

plūsmas organizēšanu), skola divu vai trīs klašu ietvaros, organizē ne vienlaicīgi mācību 

kabinetu vēdināšanu, pedagogiem savstarpēji vienojoties par secību, ievērojot mācību procesa 

specifiku. 

3. Ja skolā vai sabiedrībā ir palielinājies inficēšanās risks ar Covid-19 infekciju, sadarbībā ar 

Aizkraukles novada pašvaldību, pieņem lēmumu par mācību procesa organizēšanu maiņās, 

daļēji attālināti vai attālināti.  

4. Komunikācijas kanāli ar skolēniem un vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem ir e-klase, e-

pasts, tālrunis, sociālie tīkli, e-platformas: 

4.1. audzēkņa vecāki vai pilnvarota persona par audzēkņa saslimšanu nekavējoties obligāti 

informē skolas direktori pa tālruni 29493955; 

5. Skola organizē audzēkņu un apmeklētāju plūsmu, lai novērstu audzēkņu un vecāku 

drūzmēšanos: 

5.1. Atbildīgā persona - ēkas dežurants. 
 

6. Individuāla audzēkņu došanās, bez attaisnojoša iemesla, ārpus skolas teritorijas mācību 

stundu laikā ir aizliegta. 

 

V Higiēnas nodrošināšana 

1. Ieejot skolā personām, kas nav tieši saistītas ar skolas darbību - audzēkņu vecāki un likumiskie 

pārstāvji, pakalpojumu sniedzēji un citi skolas apmeklētāji, piesakās pie ēkas dežuranta vai par savu 

ierašanos brīdina piespiežot zvana pogu pie skolas ārdurvīm. Tad dezinficē rokas ar spirtu 

saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem.  

1.1. ja apmeklētājam nepieciešams satikt kādu Skolas darbinieku vai audzēkni, skolas 

administrācija izlemj par šādas rīcības iespējamību vai arī iesaka jautājumu risināt telefoniski.  

2. Klātienē audzēkņi izglītības procesa ietvaros un ārpus tā iekštelpās, lieto mutes un deguna 

aizsegu, izņemot: 

2.1. 1.-3. klašu audzēkņi mācību telpā; 

2.2. 4.-9. klašu audzēkņi mācību telpā, ja ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas 

sertifikāts. 

3. Skolas darbinieki ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu var nelietot 

mutes un deguna aizsegu.  
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4. Skolēni, skolēnu vecāki un likumiskie pārstāvji, pakalpojumu sniedzēji un citi skolas 

apmeklētāji skolas koplietošanas telpās lieto mutes un deguna aizsegus. 

5. Mācību stundu laikā apkopēja vai citi norīkoti atbildīgie darbinieki, dezinficē virsmas, kas 

atrodas izglītības iestādes koplietošanas telpās, piemēram, durvju rokturus, virsmas un krānus 

tualetēs u.c.).  

6. Audzēkņi un darbinieki pēc iespējas lieto tikai personīgos rakstāmpiederumus.  

7. Par klases telpas vēdināšanu atbild mācību priekšmeta pedagogs. Vēdināšanas režīms - ne 

mazāk kā 15 minūtes vienas astronomiskās stundas laikā. 

8. Kabinetos mācību priekšmetu pedagogi vai citi norīkotie atbildīgie darbinieki veic galda 

virsmu, krēslu un mācu procesā izmantoto koplietošanas piederumu dezinfekciju, pirms 

kabinetā uz nākošo mācību stundu ierodas cita klase. 

 

VII Noslēguma jautājumi 

1. Noteikumi stājas spēkā 2021.gada 1.septembrī. 

2. Atzīt par spēku zaudējušus 2020.gada 12.augusta iekšējos noteikumus Nr.2 “Kārtība, kādā 

tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības”. 

 

  Direktore      I.Biķerniece 

 


