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Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas 

COVID 19 epidemioloģisko ierobežojumu laikā  
 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 

2020. gada 9.jūnija  noteikumiem 

Nr.360.” Epidemioloģiskās drošības 

 pasākumi Covid-19 infekcijas 

 izplatības ierobežošanai „ 

 

1. Kārtība nosaka Skrundas novada Skrundas vidusskolas (turpmāk – Iestāde) 

izglītojamo vecāku, aizbildņu, citu pilnvaroto personu (turpmāk – vecāki) un 

nepiederošu personu uzturēšanās kārtību Iestādē (turpmāk – kārtība) 

epidemioloģisko ierobežojumu COVID-19 laikā. 

2. Kārtības mērķis ir mazināt infekcijas slimības “COVID-19” izplatīšanās iespēju 

Iestādē. 

3. Netiek pieļauta personu, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai 

stingra izolācija, klātbūtne Iestādē atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 

9.jūnija rīkojuma Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanai”. 

4. Netiek pieļauta bērnu, izglītojamo vecāku, citu personu un darbinieku ar elpceļu 

infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne Iestādē. Bērnu un darbinieku veselības 

skrīningu veic skolas medicīnas māsa veicot vizuālu novērojumu.Veselības 

skrīnings veicams arī pēc grupu audzinātāju vai pedagogu ieteikuma. 

5. Iestādes telpās, kur tas ir iespējams, ievēro divu metru fizisku distanci; 

6. Iestāde nodrošina vecākiem pieejamu informāciju par to, ka bērni ar infekcijas 

slimības pazīmēm netiek uzņemti Iestādē un rīcību, ja bērnam tiek konstatētas 
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slimības pazīmes, kā arī par pienākumu ievērot pašizolācijas un mājas 

karantīnas nosacījumus. 

7. Ja nav iespējams nodrošināt divu metru fizisko distanci un ierobežot 

pakalpojuma sniegšanas laiku, kas nepārsniedz 15 minūtes,  tad tiek lietoti 

mutes un deguna aizsegi; 

8. Ievērot Iestādē izvietotās vizuālās distancēšanās norādes, piemēram, līnijas uz 

grīdas, plūsmas virziena norādes. 

9. Ienākot Iestādē izmantot izvietoto dezinfekcijas līdzekli roku dezinfekcijai. 

10.  Izmantot  ēkas galveno ieeju. 

11. Sekot, lai tiktu ievērota 2 m distance starp izglītojamo vecākiem un citām 

personām. 

12. Vecākiem, izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem un citiem apmeklēt;ajiem 

uzturēšanās iestādes telpās ir pieļaujama saskaņojot ar skolas administrāciju un 

ievērojot epidemioloģisko ierobežojumu nosacījumus.Apmeklējums tiek 

reģistrēts apmeklētāju žurnālā. 

13. Būt sociāli atbildīgiem valsts ārkārtējās situācijas izsludināto epidemioloģiskās 

drošības pasākumu ievērošanā. 

14. Sekot aktuālai informācijai un ieteikumiem iedzīvotājiem un profesionāļiem 

saistībā ar jaunā koronovīrusa COVID-19 infekcijas uzliesmojumu SPKC 

tīmekļvietnes sadaļā - Aktualitātes (www.spkc.gov.lv). 

15. Kārtības noteikumi ir spēkā līdz epidemioloģisko ierobežojumu atcelšanai. 

16. Izglītojamo vecākus par šo kārtību informē ar skolvadības sistēmas E-klase 

starpniecību un publicējot Skrundas vidusskolas mājaslapā 

skrundasvidusskola.lv. 

Direktors                                                                                                  A.Zankovskis 

 


