IEKŠĒJIE NOTEIKUMI COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS NOVĒRŠANAI
Liepājā

12.09.2022.

Nr.3/1-25

Kārtība, kādā tiek nodrošināti
Covid-19 infekcijas izplatības novēršanas pasākumi un
organizēts mācību process izglītības iestādē
Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 28.septembra
noteikumu Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 113.punktu, Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajiem
ieteikumiem izglītības iestādēm
piesardzības pasākumu
īstenošanai Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Kārtība, kādā tiek nodrošināti Covid-19 infekcijas izplatības novēršanas pasākumi izglītības
iestādē un tiek organizēts mācību process (turpmāk - kārtība) ir izstrādāta, ievērojot Ministru
kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumus Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikumus
izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai.
2. Kārtība nodrošina vienotu pieeju Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai izglītības iestādē, kas
ir saistoša visiem izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamiem, izglītojamo likumiskajiem
pārstāvjiem un personām, kuras ikdienā nestrādā izglītības iestādē.
3. Kārtība ietver:
3.1. Covid-19 izplatības novēršanas pamatprincipus (informēšana, distancēšanās, higiēna un
izglītojamo un izglītības iestādes darbinieku veselības stāvokļa uzraudzība), un no šiem
principiem izrietošās prasības;
3.2. Covid-19 testēšanas norisi;
3.3. mācību procesa organizēšanu;
3.4. nosacījumus, kā izglītības iestādē uzturas personas, kas ikdienā nemācās vai nestrādā
izglītības iestādē un nosacījumus bērnu vecākiem/likumiskiem pārstāvjiem;
3.5. rīcības plānu epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās gadījumos;
3.6. izglītības iestādes rīcību, ja tiek saņemta informācija par to, ka izglītojamais vai izglītības
iestādes darbinieks ir inficējies ar Covid-19.
4. Atbildīgās personas par Kārtības ievērošanu izglītības iestādē nosaka izglītības iestādes vadītājs
izdodot rīkojumu.
5. Ar kārtību tiek iepazīstināti visi izglītības iestādes darbinieki un izglītojamo likumiskie pārstāvji,
kuri apņemas to ievērot. Kārtība likumiskajiem pārstāvjiem un iestādes personālam tiek nosūtīta
skolvadības sistēmā “e-klase”. Izstrādātā kārtība tiek ievietota iestādes mājas lapā.
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II. VESELĪBAS STĀVOKĻA UZRAUDZĪBA
6. Medicīnas māsa apmāca izglītojamos un iestādes darbiniekus higiēnas prasību ievērošanā un
izpildē, uzsverot personīgo atbildību par veselības stāvokļa uzraudzību. Situācijai pasliktinoties,
arī distancēšanās ievērošanu.
7. Izglītības iestādē netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm (drudzis, klepus,
elpas trūkums) klātbūtne.
8. Izglītības procesa īstenotājam, lai nodrošinātu epidemioloģiski drošu izglītības pakalpojumu
sniegšanu, ir tiesības pieprasīt personai, kurai ir Covid-19 infekcijas pazīmes, veikt paštestu
iestādē un uzrādīt šo testu medicīnas māsai.
9. Mutes un deguna aizsegi ikdienā nav jānēsā.
10. Vakcināciju pret Covid-19 darbinieks veic pēc saviem ieskatiem un izvēles.
III. HIGIĒNA COVID-19 situācijai pasliktinoties.
11. Izglītības iestāde , Covid - 19 situācijai pasliktinoties, izvieto infografikas par higiēnas prasību
ievērošanu Izglītības iestādē.
12. Izglītības iestāde nodrošina iespēju darbiniekiem un izglītojamajiem ievērot roku higiēnu –
nodrošinot silto ūdeni, ziepes, individuāli lietojamos roku nosusināšanas līdzekļus. Ja Izglītības
iestādē nav pieejams silts ūdens, Izglītības iestāde nodrošina spirtu saturošus roku dezinfekcijas
līdzekļus, kas satur vismaz 70% etanola, kā arī apmāca darbiniekus un izglītojamos tos lietot.
13. Izglītojamie un Izglītības iestādes darbinieki lieto tikai personīgos mācību piederumus.
14. Izglītības iestāde nodrošina regulāru mācību telpu/grupu vēdināšanu atbilstoši izstrādātam telpu
vēdināšanas grafikam;
15. Izglītības iestāde veic regulāru telpu un virsmu, tai skaitā inventāra un darba aprīkojuma, tīrīšanu
un dezinfekciju, īpašu uzmanību pievēršot virsmām un priekšmetiem, ar kuriem cilvēki bieži
saskaras (piemēram, durvju rokturi, galdu virsmas, krēslu roku balsti, virsmas tualetēs, krāni).
16. Ja Izglītības iestādei vai tās daļai ir noteikta karantīna un attālināts mācību process, izglītības
process klātienē tiek atsākts pēc pilnas telpu vai tās grupas dezinfekcijas.
17. Klātienē izglītības procesa ietvaros un ārpus tā iekštelpās lieto mutes un deguna aizsegu pēc
darbinieka vēlmēm.
18. Izglītojamo vecāki no rītiem bērnus pavada līdz ieejas durvīm un nodod dežurējošam grupas
skolotājam vai skolotājas palīgam.
19. Izglītojamo vecāki bērnus izņem no iestādes grupas pastaigas laikā vai iepriekš noteiktos laika
ietvaros pie iestādes ārdurvīm.
IV. DISTANCĒŠANĀS PRASĪBAS COVID-19 situācijai pasliktinoties.
20. Distancēšanās nodrošināšanai vietās, kur tas ir iespējams, ievēro divu metru fizisku distanci.
21. Izglītības iestāde redzamās vietās ir izvietotas skaidri salasāmas norādes ievērot 2 m distanci
no pārējām personām.
22. Izglītības programmas apguvē vienas grupas ietvaros nav jāievēro distancēšanās.
23. Izglītības iestāde plāno un kontrolē izglītojamo un Izglītības iestādes darbinieku plūsmu.
24. Izglītības iestāde ierobežo trešo personu atrašanos telpās.
25. Izglītības iestādes Zāli nodarbībām vienlaikus izmanto viena grupa. Nākamā grupa zālē
neienāk, kamēr iepriekšējā nav to atstājusi un nav veikti pret epidemioloģiskie pasākumi(vēdināšana, virsmu, rokturu u.tt. dezinfekcija).
26. Izglītības iestādē izglītojamiem ir iespēju robežās paredzētas ieejas/izejas atkarībā no grupas.
Izglītojamo kustība pēc iespējas tiek organizēta tikai pa šīm ieejām/izejām.
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V. MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĒŠANA, TOSTARP RĪCĪBA, PASLIKTINOTIES
EPIDEMIOLOĢISKAJAI SITUĀCIJAI
27. Mācību process notiek klātienē.
28. Mācību process notiek attālināti, ja grupai/iestādei ir noteikta karantīna.
29. Par informācijas aprites vietni tiek noteikta skolvadības sistēma “e-klase” un iestādes tālruņa nr.
27899829 .
VI. PERSONU, KAS IKDIENĀ NESTRĀDĀ UN NEMĀCĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ,
UZTURĒŠANĀS NOSACĪJUMI
30. Personas, kas ikdienā nestrādā un nemācās Izglītības iestādē, neatrodas iestādē bez iepriekšēja
saskaņojuma.
31. Visas izglītības iestādē ienākošās personas (bez iepriekšēja saskaņojuma) tiek reģistrētas,
pierakstot vārdu, uzvārdu, ierašanās mērķi un kontakttālruni.
32. Personas pēc iespējas ievēro distancēšanās principu, un lieto mutes/ deguna aizsegu pēc
nepieciešamības.
33. Izglītības iestāde var turpināt iznomāt telpas personām ar kurām noslēgts telpu nomas līgums,
pārliecinoties, ka šīs personas ievēro visus pret epidemioloģiskos pasākumus.
VII. ĒDINĀŠANAS ORGANIZĒŠANA
34. Ēdināšana - gatavais ēdiens tiek nodrošināts klātienē Izglītības iestādē, sadarbībā ar ēdināšanas
operatoru SIA “Zālītes A”.
35. Ēdināšanas laiks tiek noteikts pa grupām un pēc iespējas piemēro epidemioloģiskās drošības
pamatprincipus ( higiēnu, veselības stāvokļa uzraudzību u.tt.).
IX. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
36. Šī kārtība tiek uzskatīta par vadošo Izglītības iestādes iekšējo normatīvo aktu. Ja citos Izglītības
iestādes iekšējos normatīvajos aktos esošās prasība ir pretrunā ar šo, par spēkā esošām tiek
uzskatītas šajā kārtībā esošās prasības.
37. Noteikumi var tikt precizēti ar iestādes vadītāja rīkojumiem un norādēm, spēkā esošiem Valstī
noteiktiem normatīviem aktiem.
38. Jaunā Kārtība stājas spēkā 2022.gada 19.septembrī.
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