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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Pāvilostā 

 

 

Kārtība mācību procesa īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanas apstākļos 

 

 Kartība balstās uz pamatprincipiem, kas noteikti Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija 

noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

(turpmāk – MK noteikumi Nr. 360) paredzēto un no tiem izrietošo prasību ievērošanai. 

1. Iestādē var atrasties personas, izglītojamie kam nav elpceļu infekcijas slimību pazīmes: drudzis, 

klepus, elpas trūkums. 

2. Vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis informē klases audzinātāju par izglītojamā jebkādu 

prombūtnes iemeslu. 

3. Ierodoties skolā izglītojamais: 

3.1. dodas uz garderobi vai kabinetu, kurā notiks stunda, 

3.2. starpbrīžos ievēro distancēšanos (2m),  ar citas klases skolēniem, 

3.3. regulāri mazgā  vai dezinficē rokas, 

3.4. ar nemazgātām rokām neskaras sejai: acīm, degunam un mutei, 

3.5. koplietošanas telpās (garderobe, tualete, lasītava) neuzturas ilgāk, kā tas būtu nepieciešams, 

3.6. stundā izmanto izsniegtos mācību līdzekļus, lieto personīgos rakstāmpiederumus. 

4. Mācību stundu sākuma un beigu laiks Covid-19 laikā: 

 
 

Stunda Laiks 

1. 8:30-9:10 

2. 9:20-10:00 

3. 10:10-10:50 

4. 11:00-11:40 

5. 12:00-12:40 

6. 13:00-13:40 

7. 13:50-14:30 

8. 14:35-15:15 

 

5. Pusdienu pārtraukums tiek organizēts divās maiņās: 

5.1. 1.-4. un 7.klasei 11:40 – 12:00; 

5.2.  5.,6.,8.,9.klasei 12:40 – 13:00. 
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6. Ja Iestādē izglītojamajam tiek konstatētas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums): 

6.1.  tas tiek izolēts no pārējiem, atsevišķā telpā,  

6.2.  nodrošināta pieaugušā  klātbūtne, ja nepieciešams, 

6.3.  sejas aizsegu lietošana (skolēnam mutes, deguna aizsegs/maska, pieaugušajam - medicīniskā 

sejas maska),  

6.4.  skolas māsa (klases audzinātājs, sociālais pedagogs, skolas administrācijas pārstāvis)  informē 

vecākus (likumiskos pārstāvjus), kas nekavējoties ierodas pēc izglītojamā un izņem no iestādes, 

6.5. skolēns uzsāk ārstēšanos atbilstoši ārsta ieteikumiem, 

6.6. skolā izglītojamais atgriežas ar ārsta zīmi, 

6.7. ja izglītojamam Iestādē ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukts Neatliekamās 

medicīniskās palīdzības dienests, informējot par to vecākus vai likumiskos pārstāvjus. 

6. Izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem nekavējoties jāinformē Iestādes atbildīgā 

persona, ja izglītojamam konstatēta Covid-19 infekcija. 

7. Ja skolēns atgriezies no valstīm, kas iekļautas Slimību profilakses un kontroles centra sarakstā, tad 

Izglītības iestādi var apmeklēt pēc 14 dienu pašizolācijas. 

8. Ja palielinās Covid-19 inficēšanās risks darbinieki, skolēni, kas ir riska grupā, noteiktās situācijās, 

lieto sejas masku, deguna un mutes aizsegu un ievēro citus profilakses un drošības pasākumus. 

 

Higiēnas nodrošināšana telpās: 

9. Pie telpu izlietnēm lietošanā ziepes. 

10. Izglītojamie un darbinieki pēc iespējas lieto tikai personīgos rakstāmpiederumus. 

11. Koplietošanas virsmu (durvju rokturiem, galdu virsmām, krēslu roku balstiem, virsmām tualetēs, 

ūdens krāniem, skārienjutīgām ierīcēm u.c. virsmām) pastiprināta tīrīšana vai dezinfekcija ik pēc    3 

stundām. 

12. Gaiteni, atpūtas telpa pēc katra starpbrīža vēdina vismaz 10 minūtes (ziemā — vismaz 5 minūtes). 

Klases telpas ne mazāk kā 5 min. 

13. Telpu mitro uzkopšanu veic ne retāk kā reizi dienā, izņemot šādas telpas: 

13.1. dušas telpu uzkopj divreiz dienā; 

13.2. ēdamzāli uzkopj pēc katras ēdienreizes; 

13.3. mācību telpu uzkopj pēc mācību maiņas pēdējās stundas; 

13.4. garderobi uzkopj pēc mācību maiņas beigām, nepieciešamības gadījumā katru 

 starpbrīdi; 

13.5. tualeti uzkopj pēc katra starpbrīža, izmantojot atbilstošus dezinfekcijas līdzekļus; 

13.6. telpu uzkopšanai lieto atbilstošu, attiecīgi marķētu uzkopšanas inventāru; 

13.7. tualetē lietojamo uzkopšanas inventāru uzglabā atsevišķi, un to aizliegts  izmantot citu 

telpu uzkopšanai; 

13.8. dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši to lietošanas instrukcijai un uzglabā īpaši 

paredzētā vietā; 

13.9. preces skolas ēdnīcai piegādā tikai pa virtuves durvīm. 

 

Ēdināšanas bloks 

14. Ēdināšanas bloka darbinieki darba procesā ievēro personīgo higiēnu, izmanto un maina darba 

apģērbu atbilstoši veicamā darba specifikai. Darba apģērbu uzglabā atsevišķi no personīgā apģērba. 

15. Darbinieks ēdienu sadala tikai šim nolūkam paredzētā darba apģērbā. 

16. Izglītojamajam ir iespēja vismaz reizi dienā saņemt siltu ēdienu. Pusdienu nodrošināšana 

izglītojamiem divās maiņās. Tam paredzēti 20 minūšu starpbrīži. 

17. Starp klašu grupām jānodrošina ne mazāk kā 2m distance. 

18. Ēdināšanas blokā drīkst strādāt darbinieki, kas ir apmācīti higiēnas jautājumos. 

Ja izglītības iestādes darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās slimības pazīmes – drudzis, klepus, 

elpas trūkums – nekavējoties jādodas mājās, ar masku uz sejas. Jāinformē vadība, jāvēršas pie ārsta. 

Direktore                                                                     M.Rolmane 


