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KĀRTĪBA KORONA VĪRUSA COVID-19 IZPLATĪŠANĀS RISKA
FAKTORA IEROBEŽOŠANAI 2021./2022.MĀCĪBU GADĀ
Izdots saskaņā ar MK 28.09.2021. noteikumi Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
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I Vispārīgie jautājumi
Kārtība nosaka Daugavpils 3.vidusskolas izglītojamo un darbinieku rīcību Covid-19
infekcijas laikā. Kārtība nosaka drošības noteikumus darbam izglītības iestādē atbilstoši
normatīvajiem aktiem – LR likumiem, MK noteikumiem MK rīkojumiem, Daugavpils
pilsētas pašvaldības rīkojumiem (turpmāk – Kārtība).
Kārtības ievērošana attiecas uz visiem izglītības iestādes darbiniekiem (tostarp brīvprātīgā
darba veicējiem, praktikantiem u.c. personām), kuri saistīti ar izglītības iestādes funkciju
īstenošanu un saskarsmi darba procesā.
Izglītības iestādes vadītājs vai viņa norīkota atbildīgā persona uzrauga un veic šādas
darbības šīs kārtības ieviešanai:
3.1. noskaidro un fiksē iesaistītos darbiniekus izglītības iestādē, informācijas sistēmas,
kuras lieto izglītības iestādē (Valsts izglītības informācijas sistēma, e-klase vai tml.);
3.2. norīko par noteiktām darbībām atbildīgās personas;
3.3. atkarībā no situācijas, maina noteiktus Kārtības pantus vai papildina tos;
3.4. nepieciešamības gadījumā dod norādījumus atjaunot vai nomainīt ierobežojumus
skolēnu atrašanās vietām skolā – uzgaidīšanas zonām gaiteņos, foajē utt.
II Mācību process klātienē ārkārtējās situācijas laikā
Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
Ministru kabineta 09.10.21.rīkojums Nr. 720 Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu
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Ārkārtējās situācijas laikā izglītības process turpinās klātienē, regulāri veicot skolēnu
testēšanu. Skolēnu regulāra testēšana notiek pēc SPKC noteikta algoritma. Ja SPKC
konstatējis izglītības iestādē ļoti augstu Covid-19 infekcijas izplatības risku, triju dienu
laikā tiek pārtraukta izglītības iestādes darbība klātienē.
Skolēni var piedalīties mācībās ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai ar
negatīvu Covid-19 testu.
Izglītības procesa īstenošanā telpās darbiniekiem un izglītojamiem masku lietošana ir
obligāta.
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Sejas masku var nelietot:
7.1. bērns līdz septiņu gadu vecumam;
7.2. ja tas nav iespējams logopēdijas nodarbībā specifiska vingrinājuma izpildei;
7.3. persona ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības
traucējumiem, kuru dēļ tai trūkst spēju vai iemaņu lietot sejas masku;
7.4. fizisko aktivitāšu un sporta treniņu laikā un sportisti fizisko aktivitāšu laikā sporta
pasākumos. Minētais izņēmums ir attiecināms uz jebkura veida fiziskajām
nodarbībām un nodarbošanos ar sportu (tai skaitā amatieru sportu un fiziskajām
aktivitātēm veselības saglabāšanai un uzlabošanai);
7.5. mūzikas instrumentu spēles, vokālās mākslas un dejas procesā.
Izglītības procesā un pasākumos skolā vienlaikus vienā telpā neatrodas dažādu grupu vai
klašu izglītojamie, šo principu ievērojot arī ārpus telpām vai nodarbību ārpus telpām laikā.
Darbinieki var piedalīties izglītības procesā ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikātu. Izglītības iestāžu darbinieki, kuriem nav vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikāta, savus darba pienākumus līdz 15. novembrim var veikt, uzrādot
testēšanas sertifikātu vai izglītības iestādes skrīninga ietvaros veiktu Covid-19 testa
rezultātu, kas ir negatīvs (valdības rīkojuma 5.29. apakšpunkts). Ja darbinieks vakcināciju
nav uzsācis vai pabeidzis noteiktajā termiņā (līdz 2021. gada 15. novembrim), darba devējs
darbinieku var atstādināt no darba pienākumu veikšanas (rīkojuma 5.2. apakšpunkts).
III Izglītības procesa organizēšana dažādos COVID-19 saslimstības apstākļos
Skolas vadība ir tiesīga lemt par kvalitatīvu izglītības procesu organizēšanu savā izglītības
iestādē atbilstoši Covid-19 situācijai skolas vidē.
Skolas direktors vērtē situāciju skolā, klasēs, lai lemtu par kvalitatīvu izglītības procesa
rīkošanu.
Iespējamas situācijas, kad skolas vadība, saskaņojot ar skolas dibinātāju, lemj par pilnībā
attālinātām mācībām skolai, vienai vai vairākām klasēm uz kādu laiku, pamatojot lēmumu
ar veselības un epidemioloģiskajiem apsvērumiem. Augsta Covid-19 saslimstības riska dēļ
skola mācības var rīkot pilnībā attālināti uz laiku līdz divām nedēļām. Ja skola mācības
rīkos attālināti trīs un četras nedēļas, IZM vērsīsies pie skolas par atbalsta iespējām no
ministrijas.
Skolā katru nedēļu tiks veikti rutīnas jeb siekalu testi, ar kuriem monitorēs Covid-19
saslimstības tendenci. Katrai skolai ir piesaistīta sava laboratorija, no kuras skola ir
saņēmusi vadlīnijas par testēšanās loģistiku. Vecāki tiek informēti par testēšanās norisi.
Gadījumos, ja skolēns nevar kaut kādu iemeslu dēļ ierasties skolā, kad notiek iknedēļas
testēšana, skolēns varēs saņemt testu skolā pie skolas medmāsas vai citas atbildīgas
personas un patstāvīgi to piegādat uz laborotoriju. Izglītības mērķiem veiktie testi
attieksies tikai uz izglītības procesu, tostarp interešu izglītību.
Testēšana neattieksies uz tiem, kuri varēs uzrādīt Covid-19 sadarbspējīgu vakcinēšanās vai
pārslimošanas sertifikātu.
Gadījumos, ja skolēnam netiks veikta Covid-19 testēšana, attiecīgais izglītojamais nevarēs
nedz sākt, nedz arī turpināt izglītības ieguvi klātienē izglītības iestādē. Tādā gadījumā
pamatizglītības ieguve būs vecāku atbildība un tā iegūstama ģimenē. Izglītība ģimenē varēs
tikt īstenota 1.-8.klasē. Savukārt attiecībā uz 9.klases izglītojamiem izglītības ieguve
ģimenē nav pieļaujama.
Klātienes izglītības procesā skolā un pirmsskolā netiek noteikti ierobežojumi izglītojamo
skaitam un telpu platībai uz izglītojamo. Tāpat izglītības procesam iespēju robežās jānotiek
vienā klasē vai grupā.
Izglītības iestādes vadītājs klātienes mācību procesu var ierobežot tikai gadījumos, kad
attiecīgajam izglītojamam ir noteikta karantīna vai izolācija. Skolēnam, sākot no piecu gadu
vecuma, kuram noteikta karantīna vai izolācija, izglītības iestāde nodrošina attālinātas mācības.
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Drošības pasākumi

Informēšana
18.1. Informēšana tiek veikta ar e-klases starpniecību, nepieciešamības gadījumā –
apziņojot klases.
18.2. Uzlīmes, plakāti dažādās valodās skolas gaiteņos, uz durvīm tiek izvietoti atbilstoši
situācijai un savlaicīgi nomainīti, ja tā mainās.
18.3. Apmācība, komunikācija ar skolēniem, viņu vecākiem, darbiniekiem par Covid-19
vīrusa risku notiek visu laiku bez pārtraukumiem līdz ierobežojumu pilnīgai
atcelšanai.
18.4. Vecāku pienākums ir informēt skolu, ja viņu bērns divu pēdējo nedēļu laikā ir bijis
ārzemēs (norādot konkrēti, kurā valstī) vai ir kontaktējis ar Covid-19 slimnieku.
18.5. Skolas darbinieku pienākums informēt skolu ja viņš divu pēdējo nedēļu laikā ir bijis
ārzemēs (norādot konkrēti, kurā valstī) vai ir kontaktējis ar Covid-19 slimnieku.
Distancēšanās
19.1. Distancēšanās prasības ir stingri jāievēro jau pie ieejas skolas teritorijā – jāievēro
distance, jāvadās no drošības līnijām pie ieejas skolā.
19.2. Skolēnu vecāku atrašanās skolas telpās mācību laikā ir aizliegta.
19.3. Pirmklasniekus skolas foajē sagaida klases audzinātājas vai norīkotie skolotāji.
19.4. Iziet no skolas stundu laikā, starpbrīžos, pusdienlaikā ir aizliegts.
19.5. Kārtība nosaka, ka vienai klasei, ja to atļauj stundu saraksts, ir jāatrodas vienā telpā,
kura pusdienlaikā tiek atbilstoši vēdināta un dezinficēta. Kabineti tiek mainīti tikai
tad, ja ir jādodas uz nodarbībām ķīmijas, fizikas, bioloģijas, mūzikas, informātikas,
dizaina un tehnoloģiju kabinetos un sporta zālē.
19.6. Drošības zīmes uz grīdas skolas telpās pie kabinetiem norobežo uzgaidīšanas zonas,
kurās var atrasties skolēni, lai sagaidītu noteiktu darbību, laiku. Šīs zonas ir stingri
jāievēro, brīvi pārvietoties drīkst tikai, dodoties uz tualeti, uz citu mācību kabinetu
vai ēdnīcu.
19.7. Gadījumā, ja pēc stundu beigām, pēc kāda laika ir paredzētas sporta vai interešu
pulciņu nodarbības – šis laiks obligāti ir jāpavada klasē vai savas klases
uzgaidīšanas zonā.
19.8. Tualetes tiek apmeklētas tikai tajā stāvā, kur notiek stundas, nodarbības.
19.9. Plakātus, uzlīmes skolas telpās nedrīkst ņemt nost, bojāt, patvaļīgi pārvietot.
19.10. Katra skolas darbinieka un vecāko klašu skolēnu pienākums ir atgādināt jaunāko
klašu skolēniem par nepieciešamību ievērot šīs kārtības prasības.
19.11. Par klases kustību, mainot kabinetus, atbildīga persona ir priekšmeta skolotājs, kurš
vadīs nākamo stundu.
19.12. Skolēnu ēdināšana notiek stundu laikā. Šajā pašā laikā skolēniem ir jāplāno visu
personīgo lietu kārtošana – caurlaides, braukšanas biļetes pasūtīšana, izņemšana un
visi līdzīgie jautājumi tiek risināti attiecīgajā pusdienlaikā.
19.13. Starpbrīžos un pusdienlaikā drūzmēšanās, tuva komunikācija – rokas spiedieni,
apkampieni, apmaiņa ar telefoniem, kancelejas piederumu nodošana viens otram,
kopēja telefonu izmantošana – starp klasesbiedriem un jo sevišķi ar skolēniem no
citām klasēm ir aizliegta. Telefoni tiek ievietoti speciālās novietnēs klasēs un tiek
izņemti no turienes tikai, mainot mācību kabinetu.
19.14. Pārvietošanās pa skolas gaiteņiem, kāpnēm, uz garderobi notiek organizēti un
disciplinēti – galvenais ir izslēgt drūzmēšanos, tuvu kontaktu starp skolēniem un
darbiniekiem, stingri jāievēro norādes – “IEEJA”, “IZEJA”, lai nesaskartos.
19.15. Stingri ierobežojumi ir jāievēro arī sporta stundu un sekciju darbībā – sporta zālē

20.

21.

nedrīkst atrasties vairāk par divām klasēm vienlaicīgi. Uz sporta zāli klases dodas
vienlaicīgi, ievērojot distanci, nevis skrienot, drūzmējoties pie durvīm, to kontrolē
sporta skolotājs. Sporta zāle stundas laikā obligāti tiek sadalīta ar aizkaru, katra
klase atrodas tikai savā teritorijā.
19.16. Uz sporta nodarbībām ārā klases dodas caur rezerves izeju no sporta zāles pa
ugunsdzēsības kāpnēm vai caur izeju no skolas piebūvē.
19.17. Mācību procesā maksimāli tiek izmantotas attālināta mācību darba iespējas.
19.18. Ejot uz ēdnīcu un pusdienu laikā ēdnīcā tiek ievērota stingra distancēšanās starp
galdiem, disciplīna uzvedībā.
19.19. Plānojot pasākumus, stingri tiek ievērota pieļaujamā platība uz vienu cilvēku un
maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits pasākumā. Lai pēc iespējas nepieļautu
inficēšanās risku – neuzņemt viesus, nerīkot publisku vietu apmeklēšanu –
ekskursijas, izrādes, sacensības u.c.
Higiēna
20.1. Obligāta ir roku dezinfekcija ar dezinfekcijas līdzekli, kas satur 70% spirta, ieejot
skolā. Ieteicama bieža roku mazgāšana ar siltu ūdeni un šķidrām ziepēm. Roku
mazgāšanu veikt vismaz 20 sekundes. Nosusināšanas līdzekļu izmantošana pēc
roku mazgāšanas ir obligāta. Svarīgi arī lietot tīru sejas masku.
20.2. Izmantojot 70% spirta saturošus līdzekļus, regulāri dezinficē biežāk lietotās virsmas
un priekšmetus – galdu un solu virsmas, rokturus, krēslu atbalsta virsmas, ūdens
krānus u.c.
20.3. Pusdienlaikā tiek veikta mācību telpu vēdināšana un dezinfekcija. To veic konkrētā
stāva apkopēja.
20.4. Regulāra ventilācijas iekārtu izmantošana tie veikta visur, kur tas iespējams.
20.5. Ēdnīcas telpās tiek izmantoti tikai individuāli galda piederumi.
20.6. Ultravioleto lampu izmantošana telpu dezinfekcijai tiek veikta, ievērojot visas
darba aizsardzības normas, lai neradītu kaitējumu darbinieku un skolēnu veselībai.
Veselības stāvokļa uzraudzība
21.1. Skolā tiek norīkotas un ar visu nepieciešamo apgādātas un apmācītas atbildīgas
personas, kas veic skrīningu – atbilstošas, nepieciešamas darbības, lai nepieļautu
bērnu un darbinieku ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtni skolā.
21.2. Netiek pieļauta personu, kam noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra
izolācija, klātbūtne skolā.
21.3. Pie ieejas skolā tiek veikta cilvēku plūsmas kontrole, lai nerastos drūzmēšanās, gan
ienākot, gan izejot ir jāievēro distance.
21.4. Gan skolēniem, gan darbiniekiem ir jābūt atbildīgiem: ar saslimšanas simptomiem,
sliktu labsajūtu nav jādodas uz darbu vai mācībām, bet ir jāsazinās ar savu ģimenes
ārstu.
21.5. Skolēnu vecākiem, no rīta, pirms vest bērnu uz izglītības iestādi, ir jānovērtē bērna
veselības stāvoklis – vai viņš jūtas labi, nav temperatūras, klepus utml. Gadījumā,
ja saslimšanas pazīmes tiek konstatētas un ir bijuši riski saslimt – pēdējo 14 dienu
laikā ir uzturējies valstī ar augstu Covid -19 izplatības risku, vai iespējams bijis
kontaktā ar Covid -19 slimnieku (piemēram, kāds no ģimenes locekļiem ir
saslimis). Tādēļ, saprātīgi izvērtejot riskus, ir pieļaujams, ka vecāki var attaisnot
bērna prombūtni skolā šādos gadījumos:
- Ja ir plānots kāds kopīgs ģimenes pasākums un vecāki ir brīdinājuši skolu;
- Ja bērns skolā nav ieradies kāda neparedzēta notikuma dēļ, kas nav saistīts ar
slimību un pēc vienas dienas prombūtnes atgriežas skolā pilnīgi vesels;

Ja bērnam ir bijuši viegli veselības traucējumi un bērns skolā atgriežas pēc 3
dienām atveseļojies.
Ieejot skolā, tiek veikta temperatūras mērīšana un vizuālā veselības stāvokļa
novērtēšana, lai noteiktu personas ar akūtām elpceļu infekcijas slimībām.
Gadījumā, ja izmērītā temperatūra ir tikai mazliet pāaugstināta, bet skolēns jūtas
vesels, tas var neliecināt par infekcijas slimību. Tādā gadījumā skolēnam ļauj
izģērbties, nomierināties un atkārtoti izmēra temperatūru pēc 15-20 minūtēm. Tāpat
nelielas iesnas, kas nerada elpošanas traucējumus un nepasliktina kopējo pašsajūtu,
nav uzskatāmas par iemeslu, lai bērnu izolētu no skolas.
Pēc ieejas kontroles uzreiz, bez tiešiem kontaktiem ar pazīstamiem skolēniem, ir
jādodas uz garderobi vai pie skapīšiem atstāt virsdrēbes un tad ieņemt savu vietu
klasē.
Ja atrodoties skolā, sajūtat slimības simptomus, ir jāvēršas pie medmāsas. Ja tiek
konstatēta paaugstināta temperatūra vai citi saslimšanas simptomi, ir jādodas pie
ārsta un par ārsta apmeklējuma rezultātiem obligāti jāziņo klases audzinātājam.
Atgriezties skolā drīkstēs tikai ar ārsta zīmi - atļauju.
Darbinieks, kuram tiek identificētas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes
(drudzis, elpas trūkums), pārtrauc darbu un skolas atbildīgā persona – medmāsa,
skolas vadība, piesaka izmeklējumu uz Covid-19, sazinoties ar Neatliekamās
medicīniskās
palīdzības
dienestu
(nosūtot
e-pastu
uz
adresi
covid.iestades@nmpd.gov.lv vai zvanot 67337095, katru dienu no 8.00 līdz 18.00),
un informējot par darba vietu un adresi, par izmeklējamo personu skaitu un norādot
atbildīgās personas kontakttālruni.
Līdz ierobežojumu atcelšanai tiek aizliegta darbinieku pulcēšanās bez iemesla,
nepieciešamo pasākumu norises laiks tiek maksimāli ierobežots.
Ierobežojumu laikā ir atbalstāma sadarbība ar epidemiologiem un ģimenes ārstiem,
operatīvās informācijas apstrāde un skolas kolektīva informēšana par aktualitātēm
situācijā ar Covid-19 infekciju.
-
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V. Noslēguma jautājumi
Gadījumā, ja kādam no skolas darbiniekiem vai skolēniem tiek konstatēta Covid-19 vīrusa
infekcija, pēc konsultācijām ar Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC) skolas
darba grafikā tiek veiktas atbilstošas izmaiņas.
Ja darbinieks vai skolēns saņem atbildi par pozitīvu veikto Covid-19 testu, viņš
nekavējoties ziņo skolas vadībai pa telefoniem 20232020, 65421923, 65423030,
65440843.

Sastādīja:
Darba aizsardzības speciālists I.Boreiko

Skolas direktors

V. Azarevičs

