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          Apstiprināts 
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2020.gada 24.augusta 

Rīkojumu Nr.1.9/52 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Skrundā 

 
24.08.2020.          

    

Kārtība, kādā Skrundas vidusskolā tiek īstenoti 

EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS PASĀKUMI UN HIGIĒNAS PRASĪBAS COVID-19 

INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI 

 
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 

2020. gada 9.jūnija  rīkojumu  

Nr.360.” Epidemioloģiskās drošības 

 pasākumi Covid-19 infekcijas 

 izplatības ierobežošanai „ 

 

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

infekcijas izplatību Skrundas vidusskolā (turpmāk – izglītības iestāde). 

2.Kārtība ir saistoša visiem izglītības iestādes darbiniekiem, iestādes apmeklētājiem, 

izglītojamajiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem. 

3. Izglītojamā vecākiem un/vai likumīgajiem aizbildņiem ir pienākums nekavējoties informēt 

izglītības iestādi, ja izglītojamam konstatēta saslimšana ar Covid-19 infekciju vai izglītojamam 

bijusi saskarsme ar personu, kas atzīta par Covid-19 infekcijas slimnieka kontaktpersonu. 

4.Kārtība ir pieejama Skrundas vidusskolas lietvedībā un Skrundas vidusskolas mājaslapā 

skrundasvidusskola.lv. 

5.Izglītības iestādes darbiniekus ar kārtību iepazīstina iestādes direktors vai tās pilnvarota 

persona. 

6. Izglītības iestāde informē darbiniekus, izglītojamos un viņu vecākus vai likumiskos 

pārstāvjus par nepieciešamību sekot veselības stāvoklim, par Covid-19 simptomiem un 

individuāliem profilakses pasākumiem. Izglītības iestādes saimniecības daļas vadītāja 
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nodrošina vizuālas distancēšanās norāžu izvietošanu pie skolas ieejas durvīm un informācijas 

stendos skolas teritorijā. 

7. Izglītības iestāde informē vecākus vai likumiskos pārstāvjus par to, ka izglītojamie ar 

infekcijas slimības pazīmēm netiek uzņemti skolā. Sākoties mācību gadam, izglītojamo vecāki 

vai likumiskie pārstāvji paraksta apliecinājuma veidlapu, ka bērns ar infekciju slimības 

pazīmēm netiks laisti uz izglītības iestādi un tiks ievēroti epidemioloģiskās drošības 

pamatprincipi. Ja bērnam ir raksturīgas alerģiskas vai citas fizioloģiskas īpatnības, kas izpaužas 

līdzīgi augšējo elpceļu slimībām, mācību gada sākumā par to jāinformē izglītības iestādes 

atbildīgā persona iesniedzot ārsta izziņu. 

8. Ja izglītojamajam, atrodoties Iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes 

(drudzis, klepus, elpas trūkums), klases audzinātāji vai mācību priekšmetu pedagogi informē 

skolas medmāsu. Skolas medmāsa izolē izglītojamo atsevišķā telpā. Lai novērstu darbinieka 

inficēšanās risku, izglītojamais un skolas medmāsa lieto medicīnisko sejas masku vai deguna 

un mutes aizsegu.. Ja konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukta Neatliekamā 

medicīniskā palīdzība (tālr.113) par to informējot vecākus. Ja veselības stāvoklis nepieprasa 

NMP iesaisti skolas medmāsa sazinās ar izglītojamā vecākiem, kas nekavējoties ierodas pēc 

izglītojamā. 

9. Izglītojamais var atgriezties skolā tikai ar ārsta zīmi.  

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

pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieka pienākums ir pārtraukt darba pienākumu 

veikšanu un doties mājās, informējot (telefoniski) skolas direktoru un sazināties ar ģimenes 

ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu. 

11.Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar noslēgtu darba nespējas lapu. 

12. Skola informē vecākus vai likumiskos pārstāvjus par pienākumu ievērot pašizolācijas, 

mājas karantīnas un izolācijas nosacījumus saskaņā ar MK noteikumiem Nr.360; - 

nepieciešamību informēt skolu par izglītojamā prombūtnes iemeslu. Izglītojamā vecākiem vai 

likumiskajiem pārstāvjiem nekavējoties jāinformē skolas medmāsa, ja izglītojamam konstatēta 

Covid-19 infekcija. 

13. Skolas vadība personām, kuras pieder Covid-19 infekcijas riska grupai – seniori un cilvēki 

ar hroniskām slimībām - iesaka īpašus piesardzības pasākumus: sekot savam veselības 

stāvoklim, ārstēt hronisko slimību, lai novērstu slimības saasinājumus, ievērot profilakses 

pasākumus, nedoties uz skolu ar slimības pazīmēm. 

14. Skolotāji/darbinieki un/vai izglītojamie nepieciešamības gadījumā var lietot atbilstošus 

individuālās aizsardzības līdzekļus, lai mazinātu inficēšanās riskus. 

15. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk izglītojamiem un ir 

radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, skola izolē izglītojamos, nodrošinot pieaugušā 

klātbūtni, lieto sejas maskas un mutes/deguna aizsegus atsilstoši iepriekš minētajam, sazinās ar 

izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem un nodrošina informācijas sniegšanu 

telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk –SPKC) epidemiologam, 

tel.67387661 
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16. Ja izglītojamam vai Iestādes darbiniekam tiek konstatēta Covid-19 infekcija, un šis 

gadījums būs epidemioloģiski saistīts ar konkrēto Iestādi, SPKC epidemiologi noteiks īpašus 

pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un sniegs individuālas 

rekomendācijas Skolas vadībai, iesaistītajām personām, kā arī lems par karantīnas noteikšanas 

nepieciešamību atsevišķai klasei vai iestādei. Iestādes vadītājs par inficēšanos un saņemtajiem 

SPKC norādījumiem informē Izglītības pārvaldi. 

17. Skolas medmāsa - atbildīgā persona par piesardzības pasākumu īstenošanu skolā. 

18. Klases audzinātāji, sporta un sociālo zinību skolotāji māca izglītojamos pareizi mazgāt 

rokas, ievērojot SPKC mājaslapā publicētos ieteikumus “Roku mazgāšana”;  

19. Ja iespējams, atrodoties skolā jālieto maiņas apavi. Pēc apavu maiņas jāmazgā rokas. 

20. 1.-12.klašu izglītojamie ienākot izglītības iestādē, ievērojot divu metru distanci, dodas uz 

garderobi un atstāj tur virsdrēbes. 

21. Skolas koplietošanas telpās (arī tualetēs) ir izvietota skaidri salasāma informācija par roku 

higiēnu. 

22. Izglītojamie un darbinieki lieto tikai personīgos rakstāmpiederumus. 

23. Izglītojamie sporta tērpus vismaz vienu reizi nedēļā nes mājās, mazgā, apavus vēdina. 

24. Skolotāji pastiprināti pievērš uzmanību izglītojamo veselības stāvoklim. 

25. Skolotāji regulāri (katru starpbrīdi vai attiecīgi pēc blokstundas) vēdina telpas un nodrošina 

labu mehānisko ventilāciju, rūpīgi notīra klasē darba virsmas. 

26. Apkopējas darba pienākumus veic atbilstoši telpu uzkopšanas un dezinfekcijas plānam, 

pastiprināti tiek veikta sanitāro mezglu, gaiteņu, durvju rokturu, kāpņu margu u.c. virsmu 

apstrāde/apkope. Virsmu un telpu dezinfekcijai izmanto izglītības iestādes iegādātos 70% 

etanola šķīdumus vai nātrija hipohlorīta šķīdumu, kā arī citus dezinfekcijas līdzekļus, kas ir 

efektīvi pret apvalkotajiem (corona)vīrusiem. 

27. Izglītojamo vecāki vai to likumiskie pārstāvji ikdienā pavada bērnu līdz skolas durvīm, bet 

iekšā skolā nenāk, izņemot pirmsskolas grupas audzēkņu pavadošās personas. 

28. Vecākiem ir iespējas vienoties ar pedagogu par tikšanos skolā ārpus mācību laika, lai 

pārrunātu bērna mācību darbu skolā. 

29. Citas personas skolā var ienākt, iepriekš piesakoties administrācijas pārstāvjiem vai 

pedagogiem, pierakstoties apmeklētāju grāmatā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, 

norādot nākšanas iemeslu un ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības par distancēšanos 

un apmeklētāju plūsmas organizēšanas prasību ievērošanu. 

30. Kārtība ir izlasāma izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem un citām personām 

skolas mājas lapā un e-klasē. Skolas darbinieki, izglītojamie, viņu vecāki vai likumiskie 

pārstāvji ir informēti par minēto kārtību. 

31. Skolas darbiniekiem, izglītojamiem un apmeklētājiem redzamās vietās ir izvietoti 

informatīvi līdzekļi par :   

 31.1.veselības stāvokļa uzraudzību; 
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 31.2.Higiēnas prasību ievērošanu; 

 31.3.Pulcēšanās ierobežojumiem; 

 31.4.Distancēšanās ievērošanu. 

32. Skolas sapulcēs informē darbiniekus, izglītojamos, viņu vecākus vai likumiskos pārstāvjus 

par mobilās lietotnes kontaktpersonu noteikšanai un informēšanai “Apturi Covid” 

izmantošanu. 

33. Pirmskolas grupas audzēkņi ienāk/iziet pa skolas iekšpagalma ieeju ievērojot distancēšanās 

nosacījumus. 

34. 1.-12.klašu skolēni ienāk iestādē pa galveno ieeju un ievērojot distancēšanos  un dodas uz 

savu klases telpu pa norādītajām plūsmas virziena norādēm. 

35. Pie ieejas skolas medmāsa izglītojamiem veic vizuālo skrīningu, un temperatūras 

mērījumus.  

36.  Apsverot attālinātā darba vai mācību iespējas, priekšroka tiek nodrošināta personām, kam 

ir paaugstināts Covid-19 infekcijas saslimšanas risks. 

37. Izglītības iestādē netiek pieļauta personu klātbūtne, kurām novērojamas elpceļu infekcijas 

slimību pazīmes. 

38.Izglītības iestādē ir nodrošināti apstākļi roku higiēnas ievērošanai (silts ūdens, ziepes, 

individuāli lietojami roku slaucīšanas līdzekļi, ja nav pieejams silts ūdens, tad tiek nodrošināts 

spirtu saturošs dezinfekcijas līdzeklis, kas satur 70% etanola. Klašu telpās tiek nodrošināti 

virsmu dezinfekcijas līdzekļi. 

39. 1.-12. klašu izglītojamie atstāj izglītības iestādi pa centrālās ieejas durvīm atšķirīgos laikos, 

kad beidzas mācību stundas. 

40.Izglītojamo, skolotāju, darbinieku,, vecāku un likumisko pārstāvju atbildība: 

40.1.Darbinieka veselības stāvokļa uzraudzība primāri balstās uz paša darbinieka atbildību. 

40.2.Izglītojamie ir atbildīgi par higiēnas prasību, distancēšanās prasību, pulcēšanās 

ierobežojumu prasību ievērošanu. 

40.3.Skolotāji un darbinieki uzrauga, lai koplietošanas telpās tiktu ievēroti pulcēšanās 

ierobežojumi. 

40.4.Saimniecības daļas vadītāja un medicīnas māsa nodrošina regulāru dezinfekcijas līdzekļu  

un citu aizsardzības līdzekļu (sejas aizsegu, masku, vienreizējo cimdu) iegādi, pieejamību un 

pārrauga telpu uzkopšanu. 

 

Direktors          A.Zankovskis 


