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Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanas prasības Viesītes vidusskolā
Izdota saskaņā ar Ministru kabineta
09.06.2020. noteikumu Nr.360
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai” 26. punktu.
I. Vispārīgā daļa
1. Kārtība izstrādāta, lai nodrošinātu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības
Viesītes vidusskolā (turpmāk tekstā – Skolā).
2. Atbildīgais par šīs kārtības ieviešanu un uzraudzību izglītības programmu īstenošanas
vietās:
2.1. Vaļņu ielā 7, Pavasara ielā 6a - saimnieciskās daļas vadītājs Aivars Kastainis;
2.2. “Rites pamatskolā” - direktora vietniece Iveta Maševska.
2.3. Atbildīgā par mācību procesa organizēšanu Viesītes vidusskolā – direktora vietniece
izglītības jomā Aija Vanaģele.
3. Ar kārtību tiek iepazīstinātas visas iesaistītās puses – darbinieki, izglītojamie, vecāki.
4. Kārtība tiek publicēta izglītības iestādes mājas lapā.
II. Veselības uzraudzība un izolācijas nosacījumi
5. Skolā netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne.
6. Skolā netiek pieņemti izglītojamie/audzēkņi ar infekcijas slimību pazīmēm.
7. Izglītojamā/audzēkņa vecākiem nekavējoties jāinformē Skola par
izglītojamajam/audzēknim konstatētu Covid-19 infekciju.
8. Izglītojamā/audzēkņa vecākiem jāinformē klases/grupas audzinātāja par bērna prombūtnes
iemesliem konkrētajā dienā līdz plkst.9:00.
9. Izglītojamā/audzēkņa vecākiem jāinformē klases/grupas audzinātāja par plānotu braucienu
uz ārzemēm, ja līdzi dodas arī bērns.
10. Īpaši piesardzības pasākumi jāievēro riska grupai - sekošana veselības stāvoklim,
profilakses pasākumu ievērošana, nepieciešamības gadījumā sejas masku, deguna un mutes
aizsegu lietošana.

III. Rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums
11. Aizdomas vai saslimšanas gadījums darbiniekam:
11.1. ja darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās slimības pazīmes (drudzis,
klepus, elpas trūkums), darbinieks pārtrauc pienākumu veikšanu un dodas mājās;
11.2. ja, dodoties mājās, ir iespējams kontakts ar citām personām (skolā vai transportā),
darbinieks lieto sejas masku;
11.3. darbinieks telefoniski informē skolas vadību;
11.4. darbinieks sazinās ar savu ģimenes ārstu un vienojas par turpmāku ārstēšanu;
11.5. ja konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukta Neatliekamā medicīniskā
palīdzība;
11.6. ja šis gadījums būs epidemioloģiski saistīts ar skolu, SPKC epidemiologi noteiks
īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai;
11.7. darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis
darbnespējas lapu).
12. Aizdomas vai saslimšanas gadījums izglītojamajam:
12.1. ja izglītojamajam, atrodoties mācību iestādē, parādās slimības pazīmes (drudzis,
klepus, elpas trūkums):
- izolācija atsevišķā telpā (Vaļņu ielā 7 telpa pie sporta zāles, “Rites pamatskolā” telpa
aiz skolotāju istabas, Pavasara ielā 6a telpa pie medmāsas kabineta),
- pieaugušā klātbūtne, ja nepieciešams,
- sejas aizsegu lietošana (izglītojamajam mutes, deguna aizsegs/maska, pieaugušajam –
medicīniskā sejas maska),
- vecāku informēšana,
- vecāki nekavējoties ierodas pēc bērna, informē ģimenes ārstu,
- izglītojamais uzsāk ārstēšanos atbilstoši ārsta ieteikumiem;
12.2. ja konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukta Neatliekamā medicīniskā
palīdzība;
12.3. ja šis gadījums būs epidemioloģiski saistīts ar konkrēto Skolu, SPKC epidemiologi
noteiks īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai;
12.4. ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk izglītojamajiem,
Skola rīkojas atbilstoši infekcijas slimību ierobežošanas kārtībai.
13. Ja izglītojamajam vai darbiniekam tiek konstatēta Covid-19 infekcija, SPKC epidemiologi
nosaka īpašus pretepidēmijas pasākumus, sniedz Skolai rekomendācijas un lemj par
karantīnas noteikšanas nepieciešamību atsevišķai klasei/grupai vai visai Skolai.
14. Skolas direktors par šo faktu informē Viesītes novada pašvaldību, pašvaldības pārstāvis –
Izglītības kvalitātes dienestu (e-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv).
IV. Distancēšanās pasākumi
15. Vecāki un citas personas ievēro “Vecāku un citu personu uzturēšanās kārtību Viesītes
vidusskolā” un “Vecāku un citu personu uzturēšanās kārtību Viesītes vidusskolas izglītības
programmu īstenošanas vietā “Rites pamatskola””.
16. Skolā ir noteiktas telpas, kurās klases atrodas mācību un starpbrīžu laikā, kuras noteiktas
“Kārtībā mācību procesa organizēšanai, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā
Viesītes vidusskolā”.
17. Distancēšanās prasību ievērošana pusdienu starpbrīžos noteikta “Kārtībā mācību procesa
organizēšanai, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā Viesītes vidusskolā”.
18. Lai mazinātu drūzmēšanās iespējamību tualešu telpās, iespēju robežās izglītojamajiem tiek
nodrošināts to apmeklējums mācību stundu laikā.
19. Lai nodrošinātu distancēšanās ievērošanu garderobēs izglītības programmu īstenošanas
vietās,
19.1. Vaļņu ielā 7 plūsmu regulē garderobes dežurants;
19.2. Pavasara ielā 6a klases audzinātājs;

19.3. “Rites pamatskolā” tajā vienlaicīgi drīkst atrasties ne vairāk kā 5 izglītojamie,
pārējie, ievērojot distancēšanos, gaida koridorā.
20. Pirms ārpusstundu aktivitāšu īstenošanas, tiek izvērtēti iespējamie riski un priekšroka tiek
dota pasākumiem ar iespēju distancēties, ievērot higiēnas prasības un pasākumiem ārpus
telpām.
21. Visas mācību aktivitātes un pasākumi pēc iespējas tiek nodrošināti atsevišķām izglītojamo
grupām vai klasēm, lai mazinātu izglītojamo grupu vai klašu savstarpēju sastapšanos.
22. Skolas darbiniekiem un apmeklētājiem redzamās vietās ir izvietotas norādes par 2 m
distances ievērošanu no pārējām personām.
V. Higiēnas nodrošināšana
23. Skolā ir noteiktas prasības epidemioloģiskās drošības un higiēnas prasību ievērošanai.
24. Telpās, t.sk. tualetes telpās, ir izvietota pieejama un skaidri salasāma informācija ar
atgādinājumu par higiēnas prasību ievērošanu.
25. Skolā visiem darbiniekiem, izglītojamajiem, pakalpojumu sniedzējiem un citiem
apmeklētājiem ir nodrošināta iespēja ievērot roku higiēnu.
26. Izglītojamie, ierodoties skolā, pēc iespējas pārvelk maiņas apavus. Pēc apavu maiņas mazgā
vai dezinficē rokas.
27. Pirms un pēc ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma, pēc pastaigas ārā rūpīgi ar ūdeni un ziepēm
vismaz 40 sekundes tiek mazgātas rokas. Roku nosusināšanai tiek lietoti vienreiz lietojamie
dvieļi vai dvieļi atbilstoši individuālajam marķējumam, elektriskie žāvētāji.
28. Izglītojamie un darbinieki pēc iespējas lieto tikai personīgos rakstāmpiederumus.
29. Specializētajos kabinetos, kuros mainās izglītojamo plūsma, pēc katras klases mācību
priekšmeta skolotājs vai laborants dezinficē koplietošanas virsmas (datori, tastatūras, peles,
galdu virsmas u.c.).
30. Regulāri tiek vēdinātas telpas – mācību priekšmetu skolotāji pēc katras mācību stundas
klašu telpas, apkopējas pēc katra starpbrīža koplietošanas telpas.
31. Saskaņā ar telpu uzkopšanas plānu, tiek veikta visu telpu uzkopšana un pastiprināti tīrītas
visas koplietošanas virsmas. Tīrīšanai tiek izmantoti dezinfekcijas līdzekļi.
VI. Ieteikumi pirmsskolas izglītības grupām.
32. 5-6 gadīgo bērnu pieņemšanu un nodošanu vecākiem pēc iespējas organizē pie skolas
ieejas.
33. Jaunāko grupu bērniem, organizējot adaptāciju, iespēju robežās to nodrošina bez vecāku
klātbūtnes.
34. Bērnu guldināšanā tiek ievērots princips “galva pret kājām”.
35. Rūpīgi tiek izvērtēta koplietošanas priekšmetu un rotaļlietu izmantošana telpās. Rotaļlietas
tiek mazgātas, netiek dezinficētas.
36. Netiek izmantotas mīkstās rotaļlietas un tādas rotaļlietas, kuras nedrīkst mazgāt.
37. Netiek pieļauta personīgo rotaļlietu nešana no mājām.
38. Garderobes telpā vienlaicīgi drīkst atrasties ne vairāk kā 6 personas, pārējie, ievērojot
distanci, gaida koridorā.
VI. Noslēguma jautājumi
39. Kārtība stājas spēkā 2020.gada 1.septembrī.
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