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Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai  

 

2020. gada 31. augustā           sk-1-9/132 

Izveidotas saskaņā ar 2020. gada 9. jūnija  
MK noteikumiem NR.360  

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi  
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

un  
2020.gada 1.augusta “Ieteikumi izglītības iestādēm  

piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19  
infekcijas izplatības ierobežošanai” 

 
Mājas karantīnas un izolācijas nosacījumu ievērošana un veselības uzraudzība 

Privātā vidusskola “Citruss” (turpmāk - Izglītības iestāde) nosaka kartību, kādā tiek           
nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības, kas 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.  

Izglītības iestādē netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm          
klātbūtne.  

Izglītības iestādes vadība iepazīstina ar izstrādāto Kārtību darbiniekus, izglītojamos un          
viņu vecākus vai likumiskos pārstāvjus un informē par nepieciešamību sekot savam           
veselības stāvoklim, par Covid-19 simptomiem un individuāliem profilakses pasākumiem un          
rīcību, ja kādam parādās elpceļu infekcijas simptomi, nodrošinot informācijas pieejamību          
viegli uztveramā veidā.  

Izglītības iestādes vadība nodrošina vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem pieejamu         
informāciju par:  
● to, ka izglītojamie ar infekcijas slimības pazīmēm netiek uzņemti Izglītības iestādē;  
● rīcību, ja izglītojamajam tiek konstatētas slimības pazīmes,  
● pienākumu ievērot pašizolācijas, mājas karantīnas un izolācijas nosacījumus saskaņā         

ar MK noteikumiem Nr. 360; 
● nepieciešamību informēt Izglītības iestādi par izglītojamā prombūtnes iemeslu.  

 
 

Izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem nekavējoties jāinformē Izglītības        
iestādes vadība, ja izglītojamam konstatēta Covid-19 infekcija. Izglītības iestāde personām,          

http://www.citruss.lv/


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          
Izglītības iestādi ar slimības pazīmēm.  

Ja Izglītības iestādē vai sabiedrībā ir palielinājies inficēšanās risks ar Covid-19           
infekciju, apsverama iespēja izmantot medicīnisko sejas masku. Apsverot attālinātā darba          
vai mācību iespējas, dodama priekšroka personām, kam ir paaugstināts Covid-19 infekcijas           
risks. Ja Izglītības iestādē palielinās Covid-19 inficēšanās risks, iespēju robežās personām,           
kam ir paaugstināts Covid-19 infekcijas risks, mazina klātienes laiku Izglītības iestādē           
(strādā/mācās attālināti) un noteiktās situācijās lieto sejas masku/deguna un mutes aizsegu           
(elpceļu infekcijas simptomu gadījumā, neparedzamos apstākļos, kad nav iespējams strikti          
ievērot distancēšanās nosacījumos, ilgstoši, t.i. vairāk kā 15 min. atrodoties telpā, kur            
uzturas daudz cilvēku un distances ievērošanu nav iespējams nodrošināt vai citādi atrodoties            
apstākļos, kad ir paaugstināts inficēšanās risks). 
 
Rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums Izglītības iestādē 
 

Ja Izglītības iestādes darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu          
infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieka pienākums ir          
pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās, telefoniski informēt Izglītības iestādes           
vadību un sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu. Ja ir              
iespējams kontakts ar citiem cilvēkiem Izglītības iestādē vai sabiedriskajā transportā,          
darbinieks lieto sejas masku vai mutes un deguna aizsegu. Darbinieks var atgriezties darbā             
tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas lapu).  

Ja izglītojamajam, atrodoties Izglītības iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas         
slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), Izglītības iestāde: 
- izolē izglītojamo atsevišķā telpā, un ja nepieciešams atbilstoši izglītojamā vecumam,           
nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar izglītojamo pirms tam, klātbūtni līdz ierodas             
izglītojamā vecāki vai likumiskie pārstāvji. Lai novērstu darbinieka inficēšanās risku          
izglītojamais lieto sejas masku vai deguna un mutes aizsegu, bet darbinieks – medicīnisko             
sejas masku;  
- sazinās ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kas nekavējoties ierodas           
pēc izglītojamā. Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu;  
- vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzņemas atbildība, ka izglītojamais tiek ārstēts           
atbilstoši veselības stāvoklim un atgriezīsies Izglītības iestādē saskaņā ar ārstējošā ārsta           
norādījumiem.  

Ja darbiniekam vai izglītojamam Izglītības iestādē ir konstatēti nopietni veselības          
traucējumi, tiek izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.  

Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk izglītojamiem un ir            
radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, Izglītības iestādes vadība rīkojas atbilstoši          
Izglītības iestādes infekcijas slimību ierobežošanas kārtībai, izolē izglītojamos, nodrošinot         
pieaugušā klātbūtni, lieto sejas maskas un mutes/deguna aizsegus atbilstoši iepriekš          
minētajam, sazinās ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem un nodrošina          
informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk –          
SPKC) attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam. Kontaktus saziņai skatīt        
www.spkc.gov.lv.  

Ja izglītojamam vai Izglītības iestādes darbiniekam tiek konstatēta Covid-19 infekcija,          
un šis gadījums būs epidemioloģiski saistīts ar Izglītības iestādi, SPKC epidemiologi noteiks            
īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un sniegs individuālas         
rekomendācijas Izglītības iestādes vadībai, iesaistītajām personām, kā arī lems par          



karantīnas noteikšanas nepieciešamību atsevišķai klasei vai Izglītības iestādei. Tādā         
gadījumā Izglītības iestādes vadītājam ir pienākums pildīt SPKC norādījumus. Izglītības          
iestādes vadītājs par šo faktu un saņemtajiem SPKC norādījumiem informē Izglītības           
iestādes dibinātāju, savukārt dibinātāja pārstāvis – Izglītības kvalitātes valsts dienestu          
(e-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv) par faktu, ja Izglītības iestādei tiek noteikta karantīna. 
 
Distancēšanās pasākumi  

Izglītības iestāde ir noteikusi izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem un          
citām personām saistošu uzturēšanās kārtību Izglītības iestādē, tai skaitā konkretizējot          
vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības par distancēšanos un apmeklētāju plūsmas         
organizēšanas prasību ievērošanu. Šī kārtība ir pieejama izglītojamo vecākiem vai          
likumiskajiem pārstāvjiem un citām personām Izglītības iestādes mājaslapā.  

Izglītības iestāde vadība koordinē noteikto prasību un šīs kārtības ieviešanu un           
uzraudzību. Izglītības iestādes darbinieki, izglītojamie, viņu vecāki vai likumiskie pārstāvji          
ir informēti par minēto procesu. Izglītības iestādē sadarbībā ar dibinātāju ir izstrādāta            
“Kārtība mācību procesa organizēšanai, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19        
laikā”, kura paredz rīcību, ja, piemēram, epidemioloģiskā situācija, atbilstoši SPKC          
sniegtajai informācijai, pašvaldības administratīvajā teritorijā Covid-19 infekcijas izplatības        
dēļ pasliktinās un, tai skaitā, ir nepieciešams īstenot mācības daļēji vai pilnībā attālināti.  

Izglītības iestādes darbinieki, izglītojamie, viņu vecāki vai likumiskie pārstāvji un          
pakalpojumu sniedzēji ir iepazīstināti ar minēto Kārtību.  

Lai nodrošinātu distancēšanās iespēju (piemēram, koplietošanas telpu piepildījuma un         
izglītojamo plūsmas organizēšanas un kontroles nolūkā) Izglītības iestāde nosaka klašu vai           
grupu izvietošanu Izglītības iestādes telpās. 

Pirms organizē ārpusstundu aktivitātes, kas nav tieši saistītas ar izglītojamo          
pieskatīšanu un izglītošanu, tai skaitā bērnu pulciņus vai nodarbības ar dažādu grupu vai             
klašu izglītojamiem un pieaicinātiem skolotājiem vai pulciņu vadītājiem, Izglītības iestāde          
izvērtē un mazina riskus, paredzot distancēšanās un higiēnas prasību īstenošanu.  

Ja, izvērtējot riskus, tiek izlemts organizēt kādu pasākumu, tad to dara tā, lai dotu              
priekšroku pasākumiem, kur iespējams distancēties, un pasākumiem ārpus telpām.  

Izglītības iestādes vadība nodrošina mācību norisi pirmsskolas, sākumskolas un         
pamatskolas vecuma bērniem ievērojot visas nepieciešamās higiēnas prasības.  

Izglītības iestāde nosaka, ka Izglītības iestādes telpās ienāk un atrodas tikai Izglītības            
iestādes darbinieki un izglītojamie. Izglītojamo vecāki un likumiskie pārstāvji saziņai ar           
Izglītības iestādes vadību izmanto Izglītības iestādes mājaslapā publicēto Izglītības iestādes          
e-pasta adresi un/vai vadības telefona numuru.  

Izglītības iestāde aizliedz izglītojamajiem un darbiniekiem pamest Izglītības iestādes         
telpas pirms mācību stundu beigām, izņemto gadījumus, ja konstatēts inficēšanās risks. 

Vadoties pēc Izglītības iestādes izstādātā skolotāju dežūrgrafika, dežūrskolotājs         
kontrolē izglītojamo plūsmu un novērš drūzmēšanos garderobēs. Pirmsskolas skolotājs         
nodrošina audzēkņu pieņemšanu un nodošanu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem.         
Jaunāko grupu bērniem, organizējot adaptāciju pirmsskolas Izglītības iestādē, iespēju         
robežās, to nodrošina bez vecāku vai likumisko pārstāvju klātbūtnes, vienojoties par noteiktu            
bērna ierašanās un izņemšanas laiku. Ja nepieciešama vecāku vai likumisko pārstāvju           
klātbūtne, tad Izglītības iestāde to nodrošina pēc iespējas nošķirti no citiem, piemēram,            
atsevišķā telpā. 

Pirmsskolas programmas grupās ievērojot principu – „galva pret kājām”. Pirmsskolas          
izglītības grupās novietot audzēkņiem nepieejamā vietā rotaļlietas, kuras nav iespējams          
pilnvērtīgi dezinficēt, piemēram, mīkstās rotaļlietas. 



Izglītības iestādes darbiniekiem un izglītojamajiem redzamās vietās ir izvietotas         
skaidri salasāmas norādes – ievērot 2 m distanci no pārējām personām.  

Izglītības iestāde nosaka izglītojamo ēdināšanu grupās, pirmsskolas izglītības        
programmas audzēkņiem paredz atsevišķas telpas. 

Izglītības iestādes vadība informē darbiniekus, izglītojamos, viņu vecākus vai         
likumiskos pārstāvjus un pakalpojumu sniedzējus par mobilās lietotnes kontaktpersonu         
noteikšanai un informēšanai “Apturi Covid” izmantošanu - “Latvijā ir pieejama mobilā           
lietotne kontaktpersonu noteikšanai un informēšanai “Apturi Covid”, kas dod iespēju          
ikvienam pēc iespējas ātrāk atklāt inficēšanas riskus, ja bijis ciešs kontakts ar Covid-19             
pacientu un pēc iespējas ātrāk pieņemt lēmumu par laboratorisko izmeklēšanu un           
pašizolēšanos, kā arī iegūt rekomendācijas un informāciju tālākai rīcībai. Detalizētu          
informāciju par lietotni var iegūt, kā arī to var ērti lejuplādēt, apmeklējot mājaslapu             
https://www.apturicovid.lv“.  

 
Higiēnas prasības 
Izglītības iestāde nosaka vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības par higiēnas         

prasību ievērošanu. Šīs prasības pieejamas izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem         
pārstāvjiem un citām personām Izglītības iestādes mājaslapā.  

Atrodoties Izglītības iestādē, tās darbinieku un izglītojamo pienākums ir: 
● Bieži un rūpīgi jāmazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pirms un pēc ēšanas, pēc tualetes                

apmeklējuma vai pēc pastaigas ārā. Roku mazgāšanu jāveic vismaz 40 sekundes. Roku            
nosusināšanai jālieto vienreiz lietojamie dvieļi vai stingri jākontrolē, lai izglītojamie          
lietotu dvieļus atbilstoši individuālajam marķējumam.  

● Audzināšanas stundās vai nodarbībās skolotāji māca un izglītojamie mācās pareizi          
mazgāt rokas, ievērojot SPKC mājaslapā publicētos ieteikumus “Roku mazgāšana”. 

● Atrodoties Izglītības iestādē jālieto maiņas apavi. Pēc apavu maiņas jāmazgā rokas.  
● Izglītojamie un darbinieki pēc iespējas lieto tikai personīgos rakstāmpiederumus. 
● Skolotāji nodrošina regulāru telpu vēdināšanu. 

Izglītības iestādes vadības pienākums ir: 
● Nodrošināt visiem izglītojamajiem, darbiniekiem un pakalpojumu sniedzējiem iespēju        

ievērot roku higiēnu.  
● Izvietot izglītojamiem un darbiniekiem pieejamā vietā un skaidri salasāmu informāciju ar           

atgādinājumu par higiēnu, tai skaitā tualetes telpās: “Bieži un rūpīgi mazgā rokas ar ūdeni              
un ziepēm, īpaši pēc sabiedrisko vietu apmeklēšanas, pirms ēšanas, pirms pieskaršanās           
sejai, pēc tualetes apmeklējuma! Ja nav iespējams nomazgāt rokas, dezinficē rokas ar            
spirtu saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem! Atceries, ka skārienjutīgās ierīces,         
piemēram, telefonu virsmas, var būt piesārņotas ar vīrusiem un baktērijām, tādēļ           
nepieciešams tās regulāri tīrīt, izmantojot spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus!         
Nepieskaries sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām!” 

● Nodrošina koplietojamo virsmu, priekšmetu un telpu tīrīšanu un dezinfikciju. 
 
 
Direktore Jolanta Krasovska
 


