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Kārtība, kādā Saldus novada pašvaldības Ezeres pamatskolā notiek mācību
process un veikti epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid – 19 infekcijas
izplatības ierobežošanai
Izdota saskaņā ar Ministru kabineta
2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr. 360
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 26.punktu,
Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumu Nr. 655
un grozījumiem rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”
1. Noteikumi nosaka kārtību un atbildīgās personas par informēšanas, distancēšanās, higiēnas,
personas veselības stāvokļa uzraudzības un no tiem izrietošo prasību ievērošanu, tai skaitā par
izglītojamo un citu apmeklētāju plūsmas organizēšanu un kontroli, mācību procesa organizēšanu
1.-6.klasēm, koplietošanas telpu izmantošanu, ēdināšanas organizēšanu.
2. Informēšanas pasākumi:
2.1. Izglītības iestādē (turpmāk - Skola) ir norīkotas atbildīgās personas – saimnieciskās daļas
vadītāju un direktora vietniece izglītības jomā, medicīnas māsa, kuri koordinē noteikto prasību un
vadlīniju ieviešanu un uzraudzību.
2.2. Skolā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija
vai, kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.
2.3. Skolas telpās, redzamās vietās - pie ieejas skolā un skolas gaiteņos - skaidri salasāmas
norādes par 2 m distances ievērošanu no citu klašu izglītojamajiem.
2.4. Skolas telpās, t.sk. tualetes telpās, skaidri salasāmas norādes par pareizas roku higiēnas
ievērošanu.
2.5. Izglītojamā vecākiem/likumīgajiem pārstāvjiem nekavējoties jāinformē skola par izglītojamā
konstatētu Covid – 19 infekciju.
2.6. Ja skolā tiek konstatēta Covid – 19 infekcija, tad skolas vadītājs nekavējoties par to informē
Saldus novada Izglītības pārvaldes vadītāju.
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3. Distancēšanās pasākumi:
3.1. 6.klašu izglītojamie mācās klātienē: pēc nepieciešamības strādā, ievērojot prasību 2
kvadrātmetri uz izglītojamo.
3.2. 7.-9. klašu izglītojamie mācās attālināti, izmantojot rotācijas principu (informācija e-klasē).
3.3. Skola organizē izglītojamo un apmeklētāju plūsmu, lai novērstu izglītojamo drūzmēšanos.
3.4. Izglītojamos uz izglītības iestādi atved pagasta pārvaldes skolēnu pārvadājumu transports.
3.6. Izglītojamo vecāki skolā ienāk tikai iepriekš saskaņojot tikšanos ar pedagogiem vai skolas
administrāciju.
3.7. Saziņa ar izglītojamo vecākiem notiek izmantojot: www.e-klase.lv, WhatsApp, mobilie
telefoni.
3.8. Skola nosaka vienotu mācību stundu sākuma un beigu laiku,
pēc stundu saraksta
(informācija stundu sarakstā).
3.9. Skolā nodrošina regulāru telpu vēdināšanu.
3.10. Bērniem, kuri apgūst iekļaujošās izglītības programmu, notiek individuālās nodarbības pēc
grafika.
4. Higiēnas pasākumi:
4.1. Izglītojamie un darbinieki lieto tikai personīgos rakstāmpiederumus, mācību grāmatas u.c
4.2. Bieži un rūpīgi mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pirms un pēc ēšanas, pēc tualetes
apmeklējuma vai pēc pastaigas ārā. Pedagogi, tehniskie darbinieki atgādina izglītojamiem par
rūpīgu roku mazgāšanu.
4.3. Pie skolas ieejas, sporta zāles, ēdnīcas, datorklases, bibliotēkas ir nodrošināta iespēja
dezinficēt rokas ar 70% etanola šķīdumu vai citu roku dezinfekcijas līdzekli, kas ir iedarbīgs pret
koronavīrusiem (apvalkotajiem vīrusiem).
4.4. Dienas apkopēja mācību stundu laikā veic gaiteņu vēdināšanu un koplietošanas telpu tīrīšanu,
dezinfekciju. Katrā uzkopšanas reizē tiek tīrītas visas koplietošanas virsmas (durvju rokturi,
virsmas tualetēs, u.c.), izmantojot dezinfekcijas līdzekļus (70% etanola šķīdums vai 0,5% nātrija
hipohlorīda šķīdums).
5. Veselības stāvokļa uzraudzīšana:
5.1. Skolā ir pieejama temperatūras mērīšanas ierīce, ja temperatūra tiek konstatēta 37,50
(izmērīta 2 reizes) un augstāk, rīkojas kā 7.2.punktā.
5.2. Skolas medicīnas māsa uzrauga šo procesu un rīkojas atbilstoši 7.1.; 7.2. punktiem.
6. Izglītojamo ēdināšanas organizēšana:
6.1. Ēdnīca nodrošina klātās pusdienas pēc noteikta laika grafika.
7. Rīcība, ja izglītības iestādē atklāts saslimšanas gadījums izglītojamajam:
7.1. Izolē izglītojamo atsevišķā telpā un, ja nepieciešams, atbilstoši izglītojamā vecumam,
nodrošina pieaugušās kontaktpersonas klātbūtni. Lai novērstu darbinieka inficēšanās risku,
izglītojamais lieto sejas masku vai deguna un mutes aizsegu, bet darbinieks – medicīnisko sejas
masku.
7.2. Skola sazinās ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kas nekavējoties
ierodas pēc izglītojamā. Vecāki telefoniski sazinās ar savu ģimenes ārstu.
7.3. Izglītojamais drīkst atgriezties izglītības iestādē saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem.
7.4. Ja izglītojamam skolā ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukts Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienests.
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7.5. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk izglītojamiem un ir radušās
aizdomas par grupveida saslimšanu, skola rīkojas atbilstoši 7.1.; 7.2.; 7.3. punktiem un nodrošina
informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) reģionālās
nodaļas epidemiologam.
7.6. Ja darbinieks ir bijis saskarē ar izglītojamo, kuram ir konstatēta Covid–19 infekcija, tad
darbiniekam ir jāievēro 14 dienu pašizolācija.
8. Rīcība, ja skolā atklāts saslimšanas gadījums skolas darbiniekam:
8.1. Ja darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes
(drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieka pienākums ir telefoniski informēt skolas atbildīgo
personu un pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās, sazināties ar ģimenes ārstu, lai
vienotos par turpmāko ārstēšanas gaitu. Ja ir iespējams kontakts ar citiem cilvēkiem skolā vai
sabiedriskajā transportā, darbinieks lieto sejas masku vai mutes un deguna aizsegu.
8.2. Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu, kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas
lapu.
9. Āra nodarbības:
9.1. Āra nodarbības notiek laukā skolas teritorijā.
9.2. Dodoties ārpusskolas teritorijas, jāveic izglītojamo drošības instruktāža.
9.3. Ieteicams izstrādāt darba lapas āra nodarbībām.
9.4. Plānojot fiziskās aktivitātes, jāveic izglītojamo drošības instruktāža.
9.5. Āra nodarbības saskaņot ar direktores vietnieci izglītības jomā un vecākiem.
10. Noslēguma jautājumi:
10.1. Kārtība var tik grozīta vai papildināta, mainoties epidemioloģiskās drošības pasākumiem
Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai.
10.2. Darbinieki, izglītojamie un izglītojamo vecāki/likumīgie pārstāvji tiek iepazīstināti ar kārtību,
kādā Saldus novada pašvaldības Ezeres pamatskolā tiek veikti epidemioloģiskās drošības
pasākumi Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai, mācību procesa organizāciju.
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