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Kārtība Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 

Baldones vidusskolā 
 

Baldonē, 2022. gada 26. augustā 

Nr. 1-26/22/8 

 
Saskaņā ar Ministru kabineta 

 2021. gada 28. septembra noteikumiem Nr. 662  

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi  

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”  

 

1. Kārtība izstrādāta, pamatojoties uz četriem pamatprincipiem – informēšanu, 

distancēšanos, higiēnu, personas veselības stāvokļa uzraudzīšanu. 

 

1.1. Informēšana: 

1.1.1. Vecāki, izglītojamie, pedagogi, darbinieki tiek brīdināti, ka skolā netiek pieļauta 

personu klātbūtne, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija un 

kurām ir elpceļu infekcijas pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums). Par to skolā 

tiek izvietota informācija. 

1.1.2. Izglītības iestādē tiek izvietotas informatīvās norādes par 2 m distances ievērošanu. 

1.1.3. Tualetes telpās ir izvietota informācija par higiēnas nosacījumiem. 

1.1.4. Vecāki operatīvi informē klases audzinātāju un ģimenes ārstu par saslimšanas 

gadījumu ar izglītojamo. 

1.1.5. Klases audzinātājs operatīvi informē bērnus, vecākus un skolas medmāsu par 

epidemioloģisko situāciju klasē. 

1.1.6. Skolas darbinieki operatīvi informē skolas direktoru un skolas medmāsu par 

saslimšanas gadījumu. 

1.1.7. Skolas medmāsa apkopo informāciju par saslimšanas gadījumiem un informē skolas 

direktoru par epidemioloģisko situāciju skolā katru dienu, kad ir notikuši jauni 

saslimšanas gadījumi. 

1.1.8. Skolas direktors iknedēļas sanāksmēs informē skolas darbiniekus par 

epidemioloģisko situāciju izglītības iestādē. 

1.1.9. Pārsniedzot 20 saslimšanas gadījumu skaitu, ir.v. informātikas jomā reizi nedēļā e-

klasē publicē informāciju par aktuālo epidemioloģisko situāciju skolā. 

 

1.2. Distancēšanās: 

1.2.1. Vienas klases ietvaros distancēšanās nav jāievēro. Vietās, kur tas ir iespējams, 

nodrošina 2 m distanci. 
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1.2.2. Bērni satiekas ar vecākiem pie skolas ieejas vai teritorijā. Vecāki drīkst ienākt 

izglītības iestādē, iepriekš piesakot apmeklējumu vai pēc vienošanās par konkrētu 

tikšanās laiku. 

1.2.3. Ēdināšanas laikā jāievēro distancēšanās starp klasēm un izglītojamajiem. 

1.2.4. Pēc mācību stundām izglītojamie izglītības iestādē neuzturas. Izglītības iestādē var 

uzturēties izglītojamie, kuri gaida skolas autobusu, līdz tā atiešanas laikam. 

1.2.5. Pasākumi tiek organizēti, ievērojot epidemioloģisko drošību un atbilstoši 

vispārējam regulējumam valstī. 

 

1.3. Higiēna: 

1.3.1. Izglītojamie un darbinieki lieto personīgos rakstāmpiederumus. 

1.3.2. Izglītojamie regulāri mazgā rokas, īpaši ierodoties skolā, pēc tualetes apmeklējuma, 

pirms ēšanas, pēc telefona un datora lietošanas, pēc pastaigas. Roku mazgāšanai tiek 

nodrošinātas ziepes un vienreizlietojamie papīra dvieļi. Roku mazgāšana jāveic 

vismaz 20 sekundes. 

1.3.3. Darbinieku roku dezinfekcijai pieejamā vietā tiek izvietoti 70% spirtu saturoši roku 

dezinfekcijas līdzekļi. 

1.3.4. Izglītojamie tiek aicināti neaiztikt ar rokām seju, neberzēt acis, nelikt mutē pirkstus 

un rakstāmpiederumus. 

1.3.5. Tiek veikta regulāra (ik pēc 3 stundām) telpu dezinfekcija, dezinficējot arī durvju 

rokturus, kāpņu lenterus. Ūdens krāni, tualetes (sevišķi durvju rokturi, poda pogas, 

papīra turētāji, ziepju turētāji) tiek dezinficēti reizi stundā. 

1.3.6. Izglītojamie un darbinieki lieto maiņas apavus. 

1.3.7. Paaugstinoties saslimstībai izglītības iestādē, īslaicīgi var tikt noteikta sejas masku 

lietošana. Ja tiek noteikta sejas masku lietošana, izglītojamie līdz 12 gadiem lieto 

vairākkārt lietojamās valsts nodrošinātās auduma maskas, bet izglītojamie virs 

12 gadiem un darbinieki pēc iespējas lieto medicīniskās maskas, tās regulāri mainot. 

Ja izglītojamie un darbinieki vēlas, var lietot sejas masku jebkurā riska līmenī, t.sk. 

paaugstinātas drošības masku (FFP2). 

 

1.4. Personas veselības stāvokļa uzraudzība: 

1.4.1. Katru rītu izglītojamo vecāku pienākums ir pārliecināties, vai izglītojamam nav 

paaugstinātas ķermeņa temperatūras un akūtu elpceļu infekcijas pazīmju (drudža, 

klepus, elpas trūkuma). 

1.4.2. Skolā neatrodas bērni un pieaugušie ar elpceļu infekcijas pazīmēm (drudzis, klepus, 

elpas trūkums). 

1.4.3. Priekšmetu pedagogi un skolas medmāsa veic vizuālu skolēnu veselības 

novērojumu. 

 

2. Testēšanās organizācija: 

2.1. Skolā tiek nodrošināti paštesti personām ar simptomiem vai tieša augsta riska 

kontakta gadījumā. 

2.2. Skolas medmāsa organizē testu piegādi, uzskaiti un statistikas apkopšanu. 
 

3. Telpu vēdināšana: 

3.1. Mācību telpas tiek regulāri vēdinātas, vismaz 15 minūtes astronomiskās stundas 

ietvaros. 

3.2. Mācību stundas pēc iespējas tiek organizētas pie atvērtiem logiem. 
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4. Rīcība situācijā, ja izglītojamam, atrodoties skolā, tiek konstatētas akūtas elpceļu 

infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums): 

4.1. Izglītojamais lieto sejas masku un ievēro 2 m distancēšanās prasības. 

4.2. Skolas medmāsa, dežurējošais administrators vai sociālais pedagogs sazinās ar 

izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem un vienojas par izglītojamā 

nokļūšanu mājās. Vecāki telefoniski konsultējas ar ģimenes ārstu.  

4.3. Pēc pozitīva testa izglītojamais drīkst atgriezties izglītības iestādē pēc 7 dienām 

(skaitot no nākamās dienas pēc pozitīva testa), ja vismaz 24 stundas pirms atgriešanās 

klātienes izglītības procesā nav slimības pazīmju, vai saskaņā ar ārstējošā ārsta 

norādījumiem un ārsta izsniegtu zīmi izglītības iestādei. 

 

5. Rīcība situācijā, ja darbiniekam, veicot darba pienākumus, tiek konstatētas akūtas 

elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums): 

5.1. Darbinieka pienākums ir nekavējoties pārtraukt darba pienākumu veikšanu un 

doties mājās, kā arī telefoniski sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko 

ārstēšanās režīmu. 

5.2. Darbinieks var atgriezties darbā tikai tad, kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas lapu. 
 

6. Par epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanu atbildīgā persona ir skolas 

medmāsa. 

 

7. Ar šīs kārtības spēkā stāšanos spēku zaudē Baldones vidusskolas 30.08.2021. iekšējais 

normatīvais akts Nr. 1-26/21/10 “Kārtība Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 

Baldones vidusskolā”.  

 

 

 

Direktore                                                                       I.Šmite 


