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2020.gada 24. augustā                                                 Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 

2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr.360          

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi”  
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 25.punktu 

 

I Vispārīgie jautājumi 
 
1. Kārtība nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu Covid-19 

infekcijas izplatību Mežupes pamatskolā (turpmāk tekstā – Izglītības iestāde). 

2. Mācību procesu īsteno klātienē, saskaņā ar A modeli, ievērojot tādus piesardzības 

pasākumus kā informēšana, distance, higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzība. 
3. Izglītības iestādē ar direktora rīkojumu ir noteikti atbildīgie darbinieki, kas seko 

piesardzības pasākumu ievērošanai. 
4. Katram izglītojamam, pedagogam un skolas darbiniekam ir pienākums sekot savam 

veselības stāvoklim un nedoties uz izglītības iestādi ar akūtas elpceļu infekcijas slimības 
pazīmēm(iesnas, klepus, paaugstināta temperatūra). 

5. Izglītības iestādē nedrīkst uzturēties personas, kurām noteikta karantīna vai pašizolācija. 
6. Lai īstenotu informēšanas pamatprincipus: 

6.1. Ar šo kārtību mācību gada sākumā un pēc nepieciešamības grupu audzinātāji iepazīstina 

visus izglītojamos, viņu vecākus, medicīnas māsas informē izglītības iestādes darbiniekus.  
6.2. Pie visām skolas ieejas durvīm izvieto brīdinājumu, ka izglītības iestādē nedrīkst 

atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija vai ir elpceļu infekcijas slimību pazīmes.  
6.3.  Izglītības iestādē koplietojamās telpās tiek izvietoti brīdinājumi par divu metru distances 

ievērošanu.   
6.4. Pie visām izlietnēm izvietota informācija par roku higiēnas ievērošanas principiem. 
7. Lai nodrošinātu personu veselības stāvokļa uzraudzību, tiek veikti šādi piesardzības 

pasākumi: 

7.1. Pie visām izglītības iestādes ieejas durvīm novietots statīvs ar dezinfekcijas līdzekli. Pie 

ieejas ēdamtelpā uzstādīta termokamera, kas fiksē ķermeņa temperatūru. 
7.2. Katru rītu un pēc vajadzības, izglītojamiem atbraucot ar novada vai privāto transportu, 

medicīnas māsa mēra izglītojamiem ķermeņa temperatūru ar infrasarkanajiem bezkontakta 

termometriem.   
8. Izglītības iestāde pēc iespējas nodrošina, ka visas mācību aktivitātes un pasākumi notiek katrai 

grupai vai klasei atsevišķi, iespēju robežās mazinot to izglītojamo skaitu, kas nonāk ciešā 

kontaktā un iespēju robežās mazina šo grupu vai klašu savstarpējo sastapšanos.  
9. Ja palielinās Covid-19 inficēšanās risks, darbinieki, izglītojamie, noteiktās situācijās lieto 

deguna un mutes aizsegu un ievēro citus profilakses un drošības pasākumus. 
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II Komunikācija un saziņa, izglītojamo reģistrācija 

10. Skolas vadības un skolotāju komunikācija ar  izglītojamiem norisinās klātienē vai attālināti, 

saziņai ar vecākiem tiek izmantotas dažādas formas: iestādes mājas lapa, e-klase, e-pasts, 

tālrunis, sociālie tīkli, facebook profils, izvēloties efektīvāko pieejamo saziņas formu un 

veidu. 

11. Izglītojamo skolas apmeklējumi tiek reģistrēti e-klases sistēmā atbilstoši stundu sarakstam 

un ievadīts sistēmā līdz katras darba dienas beigām. Reģistrācijas precizitāti pārrauga 

direktora vietniece izglītības jomā.  

12. Internāta skolotāji katru dienu reģistrē skolēnu apmeklējumu “Mežupes pamatskolas 

izglītojamo kavējumu uzskaite”. Reģistrācijas precizitāti pārrauga direktora vietniece 

izglītības jomā.  

 

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

13. Ja darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības 
pazīmes ( drudzis, klepus, elpas trūkums) darbinieka pienākum ir pārtraukt darbu un doties 

mājās, kā arī telefoniski sazināties ar ģimenes ārstu. 
14. Darbinieks var atgriezties darbā, kad ārsts ir noslēdzis darba nespējas lapu. 
15. Ja izglītojamam, atrodoties izglītības iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas pazīmes 

(drudzis, klepus un elpas trūkums), iestāde:  
15.1. izolē izglītojamo atsevišķā telpā, kurā nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējies ar 

izglītojamo pirms tam, klātbūtni. Lai novērstu darbinieka inficēšanās risku, izglītojamais un 
darbinieks lieto sejas masku, 

15.2. sazinās ar izglītojamā vecākiem, kuriem nekavējoties jāierodas pēc bērna. Vecāki 
telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu,  

15.3. izglītojamais drīkst atgriezties izglītības iestādē saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem. 
16. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairākiem izglītojamiem un ir 

radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, izglītojamos izolē, nodrošinot pieaugušā 
klātbūtni, sazinās ar vecākiem un nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību 
profilakses un kontroles centra Kurzemes reģionālās nodaļas epidemiologam. Kontaktus 

saziņai skatīt šeit ( https://spkc.gov.lv/lv/kontakti/darbinieku-kontakti/). 
 

IV Distances pasākumi 

17. Ir ierobežota ar Mežupes pamatskolu nesaistītu personu klātbūtne iestādes telpās. 
18. Par nepiederošu personu, arī izglītojamo vecāku, ierašanos iestādē piesakās pie skolas 

dežuranta. Dežurants telefoniski sazinās ar skolas vadību un vienojas par tālāko rīcību. Ja 
persona iestādē tiek ielaista, dežurants reģistrācijas žurnālā fiksē personas vārdu, uzvārdu, 
apmeklējuma mērķi un telefona numuru. 

19. Izglītojamos, kuri ierodas iestādē katru rītu, sagaida konkrētās grupas internāta skolotājs. 
20. Izglītojamo dienas kārtību organizē dodot priekšroku pasākumiem, kur iespējams 

distancēties un pasākumiem ārpus telpām. 
21. Internātā gultas tiek izvietotas pēc iespējas tālāk viena no otras. Bērnu guldināšanā tiek 

ievērots princips- “galva pret kājām”. 
22. Uzturēšanos pirmsskolas grupā iespēju robežās nodrošina bez vecāku klātbūtnes, 

vienojoties par ierašanās laikiem. 
23. Lai iespēju robežas skolēnu plūsma nekrustotos, tiek izmantotas abas skolas ieejas. 
24. Skolēnu ēdināšana tiek organizēta divās maiņās. 
25. Skolēnu autobusā iespēju robežās sēdvietās ievēro vienas ģimenes, klašu un vecuma posmu 

principu, lai mazinātu kontaktēšanos. 
 

V Mācību procesa organizēšana 

26. Mācību process notiek klātienē 1. – 6. klasei. 
27. 7. – 9. klasei un profesionālās pamatizglītības izglītojamie vienu nedēļu mācās attālināti 

vienu klātienē, neesot klātienē vienlaicīgi. 
28. Katras klases izglītojamie mācās savā klases  telpā. 
29. Skolotāji dodas uz stundām attiecīgajā klasē, saskaņā ar mācību priekšmetu stundu sarakstu. 
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30. Starpbrīžos izglītojamie atpūšas skolas gaiteņos, saskaņā ar direktora vietnieka izglītības 
jomā izveidoto grafiku. 

31. Piemērotos laika apstākļos mācību stundas, nodarbības, starpbrīži tiek organizēti  skolas 
pagalmā vai sporta laukumā. 

32. Izglītojamiem, kuri atrodas pašizolācijā vai mājas karantīnā un var mācīties attālināti, 
skolotāji veido individuāli pielāgotu mācību plānu un nodrošina atgriezenisko saiti. 

 

VI Skolotāju atbildība 

33. Skolotāji atbild par izglītojamo mācību stundu apmeklējuma uzskaiti un ierakstiem e-klasē 
līdz katras darba dienas beigām. 

34. Skolotāji atbild par mācību procesa īstenošanu, telpu vēdināšanu un higiēnas prasību 
ievērošanu klasē. 

35. Internāta skolotāji atbild par epidemioloģiskās drošības noteikumu ievērošanu pēcpusdienas 
pasākumu laikā,  ēdienreizēs, vakara tualetes laikā. 

36. Ja konstatē elpceļu infekcijas pazīmes, skolotājs nekavējoties informē skolas vadību un 
rīkojas atbilstoši šīs kārtības 14. un 15.punktam. 

37. Sociālais pedagogs sazinās ar izglītojamā vecākiem, ja netiek apmeklēta izglītības iestāde 
vairāk kā dienu un nav informācijas par prombūtnes iemesliem. Par sarunas rezultātu 
jāinformē skolas vadība. 

 

VII  Darbinieku atbildība 

38. Medicīnas personāls izveido telpu uzkopšanas grafiku atbilstošu epidemioloģiskajai 
situācijai un regulāri pārrauga apkopēju, virtuves darbinieku, aprūpētāju un aukļu darbu. 

39. Dežurants precīzi ievēro noteikumus par nepiederošu personu ielaišanu skolā. 
40. Informāciju par izglītojamo neattaisnotiem kavējumiem apkopo sociālais pedagogs un veic 

preventīvo darbu.  
 

VIII Vecāku, likumīgo pārstāvju atbildība 

41. Sekot līdz sava bērna veselības stāvoklim un nelaist uz izglītības iestādi ar akūtas elpceļu 
infekcijas slimības pazīmēm. 

42. Nekavējoties informēt skolas vadību vai sociālo pedagogu, ja izglītojamam vai viņa 
ģimenes loceklim konstatēta Covid-19 infekcija vai izglītojamais ir bijis tiešā kontaktā ar 
inficētu personu. 

43. Nekavējoties informēt izglītības iestādi, ja izglītojamais un/vai viņa ģimene atbraukusi no 
valstīm pēc kuru apmeklēšanas jāievēro 14 dienu pašizolācija. Nodrošināt, ka izglītojamais 
to ievēro. 

 

IX Skolēnu un darbinieku personīgās higiēnas un profilakses pasākumi 

44. Bieži un rūpīgi mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pirms ēšanas, pēc tualetes 
apmeklējuma, pēc pastaigas un rotaļām laukā. Roku nosusināšanai lietot vienreizlietojamos 
dvieļus. Veicot vakara tualeti, stingri kontrolēt, lai izglītojamie lietotu savus dvieļus 
atbilstoši marķējumam. 

45. Skārienjūtīgās ierīces, datora klaviatūru, peli pēc katras mācību stundas dezinficē skolotājs, 
izmantojot spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus. 

46. Skolotājs seko lai izglītojamie lieto tikai personīgos rakstāmpiederumus, telefonus, u. c. 
ierobežo nodošanu no vienas personas citai. 

47. Ūdens dzeršanai katrs izglītojamais lieto savu krūzi, kuru var piepildīt no Eden ūdens 
trauka. 

48. Katrā klasē skolotāja uzraudzībā ir pieejams  70% spirtu saturošs roku dezinfekcijas 
līdzeklis. 
 
 
Direktore         A. Šneidere 

 
 

Apstiprināta ar 25.08.2020. Mežupes pamatskolas direktores rīkojumu Nr. 1.9/52. 


