
 
 

 

 

RĪGAS  45.VIDUSSKOLA 
Ropažu iela 34, Rīga, LV-1039, tālrunis 67551719, e-pasts r45vs@riga.lv 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Rīgā 

2020.gada 27.augustā Nr.VS45-20-2-nts 

 

 

Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai 

 

 Izdots saskaņā ar  

Ministru kabineta 2020. gada 28. jūlija  

noteikumiem Nr.360 ,,Epidemioloģiskās drošības pasākumi  

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”  

 

  

I. Vispārīgie noteikumi 

 

1. Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 

Rīgas 45.vidusskolā (turpmāk – Kārtība) nosaka pasākumus, lai ierobežotu Covid-19 

infekcijas izplatīšanos Rīgas 45.vidusskolā (turpmāk – Skolā).  

2. Kārtība ir saistoša visiem skolas darbiniekiem, izglītojamajiem un viņu vecākiem vai 

likumiskiem pārstāvjiem un visiem apmeklētājiem. 

3. Kārtība paredz pamatprincipus (informēšana, distancēšanās, higiēna, personas veselības 

stāvokļa uzraudzība) un no tiem izrietošo prasību ievērošanu Skolā. 

4. Kārtībā lietotie termini: 

- informēšana - labi redzamā vietā izvietota informācija par piesardzības pasākumiem 

saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatīšanās apkarošanu; 

- distancēšanās – divu metru distances ieturēšana to cilvēku starpā, kuri neietilpst 

vienā mājsaimniecībā; 

- higiēna – nosacījumu un praktisku pasākumu kopums, kas nepieciešams, lai 

samazinātu vai likvidētu vides faktoru (fizikālo, ķīmisko, bioloģisko) iespējami 

kaitīgo iedarbību, garantējot drošu  un cilvēka veselībai nekaitīgu vidi un 

pakalpojumu sniegšanu; 
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- personas veselības stāvokļa uzraudzība – personu ar elpceļu infekcijas pazīmēm 

nošķiršana no veselām personām, nolūkā nodrošināt atbilstošus apstākļus, lai 

nepieļautu veselu personu inficēšanos. 

 

II. Piesardzības pasākumu īstenošana 

 

5. Lai nepieļautu Covid-19 infekcijas izplatīšanos, Skolas darbinieki, izglītojamie un viņu 

vecāki vai likumiskie pārstāvji informēti par šajā Kārtībā paredzētajām prasībām, tai skaitā: 

- nepieciešamību sekot savam veselības stāvoklim; 

- skolā netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne; 

- izglītojamie ar infekcijas slimības pazīmēm netiek uzņemti Skolā; 

- nepieciešamību nekavējoties informēt Skolu, ja ir konstatēta inficēšanās ar Covid-

19; 

- nepieciešamību ievērot pašizolācijas, mājas karantīnas un izolācijas nosacījumus 

saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 360; 

- nepieciešamību informēt Skolu par izglītojamā prombūtnes iemeslu. 

6. Skolā ir aizliegts ierasties un uzturēties, ja ir vērojamas akūtas elpceļu infekcijas slimības 

pazīmes (iesnas, klepus, kakla sāpes, elpas trūkums, paaugstināta ķermeņa temperatūra) vai 

ir apstiprināta Covid-19 infekcija, kā arī gadījumos, ja personai noteikta nepieciešamība 

ievērot pašizolāciju.  

7. Skolā pie ieejas un koplietošanas telpās (vismaz vienā redzamā vietā) ir izvietoti 

informatīvi brīdinājumi (vizuālu infografiku veidā) par distancēšanās, higiēnas un personas 

veselības stāvokļa uzraudzības prasībām. Informācija tiek sagatavota, izmantojot Slimību 

profilakses un kontroles centra informatīvos materiālus (www.spkc.gov.lv). 

8. Skolas darbiniekiem, izglītojamajiem un apmeklētājiem, ierodoties Skolas telpās, ir 

pienākums nekavējoties veikt roku dezinfekciju – nomazgājot tās ar siltu ūdeni un ziepēm 

vai dezinficējot ar speciālo dezinfekcijas līdzekli.  

9. Dezinfekcijas līdzekļi ir pieejami redzamās vietās (pie katras ieejas un katrā stāvā). 

10. Visi Skolas darbinieki, izglītojamie un apmeklētāji tiek rosināti sekot roku higiēnas prasību 

ievērošanai, izmantojot Skolas telpās izvietotos roku dezinfekcijas līdzekļus. 

 

 

III. Drošības pasākumi mācību procesa organizācijā 

 

11. No 2020./2021.akadēmiskā gada 1.septembra līdz epidemioloģiskās situācijas izmaiņām 

un/vai valdības turpmākiem norādījumiem, tiek atjaunota mācību procesa īstenošana 

klātienē, ievērojot Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikumus “Mācību procesa 

īstenošanai” un departamenta 2020.gada 21.augusta rīkojumam nr.DIKS-20-757-rs, 

realizējot A izglītības procesa īstenošanas modeli,  kurā mācības 1.-6. klašu posmā notiek 

klātienē un kurā mācības 7. – 12.klašu posmā notiek klātienē, ietverot līdz 20% mācību 

laika ar attālinātā mācību procesa elementiem. 

12. Organizējot nodarbības klātienē, Skolas vadība izstrādā savstarpēji saskaņotu plānu (Skolas 

iekšējie noteikumi “Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas 

http://www.spkc.gov.lv/
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izplatības ierobežošanu), kurā, ievērojot epidemioloģiskās drošības nosacījumus, tiek 

paredzēts: 

- telpu sadalījums atbilstoši katras klases lielumam; 

- izglītojamo pārvietošanās, lai grupas vienlaicīgi neatrastos koplietošanas telpās; 

- individuālo aizsardzības līdzekļu izvietojums mācību telpās. 

 

IV. Drošības pasākumi koplietošanas telpu izmantošanā 

 

13. Koplietošanas telpu izmantošana tiek plānota tā, lai nepieļautu dažādu klašu grupu 

pulcēšanos vai minimizētu to līdz iespējami mazākam cilvēku skaitam un iespējai ievērot 

distancēšanos. 

14. Organizējot mācību plānu, tiek noteikts atšķirīgs mācību sākuma un beigu laiks un atšķirīgs 

starpbrīžu laiks, paredzot koplietošanas telpās izglītojamo regulētu plūsmu. 

15. Vietās ar liela cilvēku skaita pulcēšanas risku, redzamās vietās ir izvietotas skaidri 

salasāmas norādes – ievērot distancēšanos. 

16. Tualetes telpās tiek nodrošināta roku mazgāšanas iespēja ar siltu ūdeni un ziepēm, ir 

izvietota pamanāma un skaidri saprotama informācija par higiēnas prasību ievērošanas 

nepieciešamību. 

17. Notiek regulāra telpu vēdināšana. 

18. Visas telpas regulāri tiek tīrītas, ievērojot mācību grafiku un Telpu uzkopšanas un 

dezinfekcijas plānu. 

19. Izglītojamo ēšanas starpbrīži tiek ievēroti pēc īpaši sastādīta grafika, regulējot izglītojamo 

plūsmu. Ēdnīcas priekštelpa tiek nodrošināta roku mazgāšanas iespēja ar siltu ūdeni un 

ziepēm. 

 

V. Rīcība gadījumos, ja ir aizdomas vai tiek atklāts inficēšanas gadījums 

 

20. Skolas darbiniekiem un izglītojamajiem ir jāseko līdzi savam veselības stāvoklim. 

21. Ja Skolas darbiniekam vai izglītojamajam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes 

(piemēram paaugstināta temperatūra, klepus, sāpes kaklā, elpas trūkums, iesnas,), Skolā 

atrasties nedrīkst. 

22. Ja Skolas darbiniekam, veicot darba pienākumus veselības stāvoklis pasliktinās un parādās 

elpceļu infekcijas simptomi (sāpes kaklā, elpas trūkums, klepus, paaugstināta ķermeņa 

temperatūra, iesnas), darbinieka pienākums ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu, uzvilkt 

sejas masku vai mutes un deguna aizsegu, telefoniski informēt Skolas vadību par iespējamo 

saslimšanu un doties mājās. Telefoniski sazināties ar savu ģimenes ārstu, lai vienotos par 

turpmāko ārstēšanas režīmu.  

23. Ja izglītojamajam, atrodoties Skolā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes 

(kakla sāpes, klepus, elpas trūkums, iesnas, paaugstināta ķermeņa temperatūra), Skola: 

- izolē izglītojamo atsevišķā telpā, nodrošinot pieauguša klātbūtni. Lai novērstu inficēšanās 

risku izglītojamais lieto sejas masku vai deguna un mutes aizsegu; pieaugušais, kurš 

kontaktējas ar šo izglītojamo, drošības nolūkos lieto sejas masku vai deguna un mutes 

aizsegu; 
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- Skola sazinās ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kas nekavējoties 

ierodas pēc izglītojamā, sagaidot viņu pie tuvākās izejas. Vecāki telefoniski sazinās ar 

ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu. Izglītojamais tiks ārstēts 

atbilstoši veselības stāvoklim un atgriezīsies Skolā saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem. 

Atsākot mācības klātienē pēc ar elpceļu infekciju saistītu mācību kavējumiem, izglītojamais 

obligāti iesniedz ārsta izziņu.   

24. Ja darbiniekam vai izglītojamam Skolā ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek 

izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. 

25. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk izglītojamiem un ir 

radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, Skola rīkojas atbilstoši infekcijas slimību 

ierobežošanas kārtībai, izolē izglītojamos, nodrošinot pieaugušā klātbūtni, lieto sejas 

maskas un mutes/deguna aizsegus atsilstoši iepriekš minētajam, sazinās ar izglītojamā 

vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem un nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski 

Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam. 

26. Ja Skolas darbiniekam vai izglītojamam konstatēta inficēšanās ar Covid-19, viņam tuvāko 

24 stundu laikā ir jāinformē Skola par analīžu apstiprinātu inficēšanos ar Covid-19. 

Apstiprinātas saslimšanas gadījumā ir jāievēro obligāta izolācija. 

27. Pēc informācijas saņemšanas par darbinieka vai izglītojamā saslimšanu ar Covid-19, Skolas 

atbildīgā persona sazinās ar Slimību profilakses un kontroles centru. Tāda gadījumā Skolas 

pienākums sekot SPKC sniegtajiem norādījumiem. 

 

 

VI. Noslēguma jautājumi 

 

28. Skolas direktors, pēc situācijas analīzes, var veikt šīs Kārtības grozījumus. 

29. Ja Slimību profilakses un kontroles centrs nosaka īpašus pasākumus Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai, turpmāko rīcību nosaka ar atsevišķu rīkojumu.  

30. Noteikumus piemēro tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ārējiem normatīvajiem aktiem.  

 

 

Direktore          B.Neimane 

 

 

Neimane 67551719 


