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Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas 

 izplatības ierobežošanas prasības Pļaviņu novada ģimnāzijā 

 
2020. gada 26. augustā                                  Pļaviņās                          Nr. 1.3.-8/1 

 
Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada  9. jūnija 

 noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības 

 pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

 

I Vispārīgie jautājumi 

1. Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības 

(turpmāk – Kārtība), nosaka drošības pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu Covid-19 

infekcijas izplatību Pļaviņu novada ģimnāzijā (turpmāk - Skolā): 

1.1. informēšana; 

1.2. veselības stāvokļa uzraudzība; 

1.3. rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums Skolā; 

1.4. distancēšanās pasākumi; 

1.5. higiēnas nodrošināšana. 

2. Skolēnu vecāku un Skolas apmeklētāju uzturēšanās Skolā notiek saskaņā ar “Kārtība, 

kādā Pļaviņu novada ģimnāzijā uzturas nepiederošas personas.” 

 

II Informēšana  

3. Skola informē darbiniekus, izglītojamos (turpmāk – skolēnus), viņu vecākus vai 

likumiskos pārstāvjus (turpmāk – vecākus) un pakalpojumu sniedzējus par piesardzības 

pasākumiem, izvietojot Skolas foajē pie ēkas uzrauga posteņa informācijas stendā: 

3.1. brīdinājumu, ka Skolā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija 

(ceļotāji, kuri atgriežas Latvijā vai ceļojuši tranzītā no valstīm, kur 14 dienu kumulatīvais 

COVID-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 16), mājas karantīna 

(saslimušā kontaktpersona) vai izolācija (ar COVID-19 saslimušais), vai kurām ir elpceļu 

infekciju slimības pazīmes; 

3.2. brīdinājumu par distances ievērošanu; 

3.3. pareizas roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumus. 

4. Skola informē darbiniekus, skolēnus un vecākus par Kārtību skolvadības sistēmā           

E - klase, darbinieku oficiālajā e-pastā, Skolas mājaslapā un Pļaviņu novada mājaslapā. 

5. Klases audzinātājs iepazīstina skolēnus ar Kārtību, skolēni to apliecina ar parakstu 

instruktāžu lapās. 

6. Ja Kārtībā tiek veikti grozījumi, ar tiem tiek iepazīstināti Skolas darbinieki, skolēni un 

vecāki Kārtības 3. un 4. punktā minētajā secībā. 
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III Veselības stāvokļa uzraudzība 

7. Skolā netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne. 

8. Skolas darbinieki nekavējoties informē medmāsu, ja kādai personai ir novērojamas 

elpceļu saslimšanas pazīmes. 

9. Ja Skolā vai Pļaviņu novadā ir palielinājies inficēšanās risks ar Covid-19 infekciju, 

sadarbībā ar Dibinātāju pieņem lēmumu par tālāko rīcību. 

10. Skolēnam vai darbiniekam atgriežoties no ārvalstīm, jārīkojas saskaņā ar Slimību 

profilakses un kontroles centra norādījumiem par pašizolācijas ievērošanu un/vai veselības 

stāvokļa uzraudzību. (1. pielikums) 

 

IV Rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums Skolā 

11.  Ja skolēnam, atrodoties Skolā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes 

(drudzis, klepus, elpas trūkums, paaugstināta ķermeņa temperatūra (lielāka par 37,50C)): 

10.1. skolēnu izolē medmāsas kabinetā vai atsevišķā telpā, nodrošinot medmāsas vai cita 

Skolas darbinieka klātbūtni. Lai novērstu darbinieka inficēšanās risku, skolēns un 

darbinieks lieto sejas masku vai mutes un deguna aizsegu; 

10.2. medmāsa sazinās ar skolēna vecākiem, kas nekavējoties ierodas pēc saslimušā 

skolēna. Vecāki tiek aicināti sazināties ar savu ģimenes ārstu un ievērot ārsta 

norādījumus; 

10.3. skolēns atgriežas Skolā, iesniedzot ārstējošā ārsta izziņu par veselības stāvokli. 

12.  Ja Skolas darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības 

pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums, paaugstināta ķermeņa temperatūra (lielāka par 

37,50C)), darbinieka pienākums ir pārtraukt darba pienākumus veikšanu, telefoniski informēt 

Skolas direktoru, doties mājās un sazināties ar ģimenes ārstu. Darbinieks drīkst atgriezties darbā 

tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts noslēdzis darba nespējas lapu). 

13. Ja Skolas darbinieks konstatē grupveida akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes 

(drudzis, klepus, elpas trūkums, paaugstināta ķermeņa temperatūra (lielāka par 37,50C)): 

13.1. nekavējoties nodrošina grupas izolāciju; 

13.2. telefoniski sazinās ar Skolas direktoru, kurš par konstatēto faktu informē Slimību 

profilakses un kontroles centra (turpmāk – SPKC); 

13.3. turpmākā rīcība saskaņā ar SPKC norādījumiem. 

14. Ja darbiniekam vai skolēnam Skolā ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek 

izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. 

15. Vecāki nekavējoties informē Skolas direktoru, ja skolēnam konstatēta Covid-19 

infekcija.  

V Distancēšanās pasākumi 

16. Skola nosaka  vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem un citām personām saistošu 

uzturēšanās kārtību “Kārtībā, kādā Pļaviņu novada ģimnāzijā uzturas izglītojamo vecāki un 

citas personas”, konkretizējot vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības par distancēšanos 

un apmeklētāju plūsmas organizēšanas prasību ievērošanu. 

17. Skola ir tiesīga organizēt ārpusstundu pasākumus, ievērojot tā brīža valstī noteiktos 

pulcēšanās ierobežojumus un piesardzības pasākumus. 

18. Ja Skolā vai Pļaviņu novadā ir palielinājies inficēšanās risks ar Covid-19 infekciju, 

sadarbībā ar Dibinātāju tiek pieņemts lēmums par mācību procesa organizēšanu daļēji 

attālināti vai attālināti.  

19. Skolas saziņa ar skolēniem un vecākiem notiek, izmantojot E-klasi un/vai  tālruni: 

19.1. skolēna vecāki par skolēna saslimšanu nekavējoties telefoniski informē klases 

audzinātāju; 

19.2. citi jautājumi - saziņa E-klases pastā vai telefoniski ar klases audzinātāju vai Skolas 

administrāciju. 

20. Lai novērstu drūzmēšanos, Skola organizē skolēnu un darbinieku plūsmu norādītajos 

virzienos. 
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21. Skolas darbinieki uzrauga skolēnu distancēšanos Skolas koplietošanas telpās. 

22. Skolēnu ēdināšana Skolas ēdnīcā notiek pēc grafika trīs maiņās (1. - 4. klase, 5. - 7. klase, 

8. - 12. klase). Pēc attiecīgās mācību stundas pedagogs pavada skolēnus uz ēdnīcu. 

23. Sporta stundas, laikapstākļiem to pieļaujot, tiek organizētas stadionā. 

24. Skolas telpās, Skola izvieto skolēniem pieejamu informāciju ar atgādinājumu par higiēnu. 

 

VI Higiēnas nodrošināšana 

25. Skola nodrošina visiem skolēniem, darbiniekiem, pakalpojumu sniedzējiem un citiem 

skolas apmeklētājiem iespēju ievērot roku higiēnu. 

26. Ieejot skolā, visi skolēni, darbinieki, skolēnu vecāki, pakalpojumu sniedzēji un citi skolas 

apmeklētāji dezinficē rokas ar spirtu saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem. 

27. Skolas telpās, tai skaitā tualetes telpās, Skola izvieto skolēniem pieejamu informāciju ar 

atgādinājumu par roku higiēnu. 

28. Skolēni un darbinieki pēc iespējas lieto tikai personīgos rakstāmpiederumus un mācību 

līdzekļus. 

29. Praktiskajos/laboratorijas darbos, sporta nodarbībās un datorkabinetos skolēnu izmantotie 

piederumi/inventārs pēc mācību stundas tiek dezinficēti. 

30. Mācību priekšmeta pedagogs atbild par kabinetu vēdināšanu pēc katras mācību stundas. 

31. Skolas tehniskais personāls regulāri veic telpu uzkopšanu saskaņā ar telpu uzkopšanas 

grafiku. 

32. Skolas tehniskais personāls regulāri veic koplietošanas virsmu (durvju rokturu, trepju 

margu, galdu virsmu, krēslu balstu, inventāra, u.c.) dezinfekciju. 

 

VII Noslēguma jautājumi 

33. Grozījumus Kārtībā izdod Skolas direktors, ar tiem tiek iepazīstināti Skolas darbinieki, 

skolēni un vecāki.  

34. Kārtība stājas spēkā ar 2020. gada 1. septembri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kārtība saskaņota ar Pļaviņu novada domes izpilddirektoru 27.08.2020. 
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1. pielikums  

 

 


