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Bilskas pamatskolas piesardzības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 
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2020./2021.m.g. 

Izstrādāti pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.  

1. Iestādē netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne.  

2. Iestāde informē darbiniekus, izglītojamos un viņu vecākus vai likumiskos pārstāvjus 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. 

3. Iestāde nodrošina vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem pieejamu informāciju par: - to, ka 

izglītojamie ar infekcijas slimības pazīmēm netiek uzņemti Iestādē; - rīcību, ja izglītojamajam 

tiek konstatētas slimības pazīmes, - pienākumu ievērot pašizolācijas, mājas karantīnas un 

izolācijas nosacījumus saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 360; - nepieciešamību informēt Iestādi 

par izglītojamā prombūtnes iemeslu. 

4. Izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem nekavējoties jāinformē Iestādes atbildīgā 

persona, ja izglītojamam konstatēta Covid-19 infekcija.  

5. Iestāde personām, 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 Iestādi ar slimības pazīmēm.  

6. Ja Iestādē vai sabiedrībā ir palielinājies inficēšanās risks ar Covid-19 infekciju, apsverama 

iespēja izmantot medicīnisko sejas masku.  

7. Apsverot attālinātā darba vai mācību iespējas, dodama priekšroka personām, kam ir paaugstināts 

Covid-19 infekcijas risks.  

8. Ja Iestādē palielinās Covid-19 inficēšanās risks, iespēju robežās personām, kam ir paaugstināts 

Covid-19 infekcijas risks, mazina klātienes laiku 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 Iestādē 

9. Ja 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 Iestādes atbildīgo personu un sazināties ar 

ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu.  



10. Ja ir iespējams kontakts ar citiem cilvēkiem Iestādē vai sabiedriskajā transportā, darbinieks lieto 

sejas masku vai mutes un deguna aizsegu.  

11. Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas 

lapu).  

12. Ja izglītojamajam, atrodoties Iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes 

(drudzis, klepus, elpas trūkums), Iestāde: izolē izglītojamo atsevišķā telpā, un ja nepieciešams 

atbilstoši izglītojamā vecumam, nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar izglītojamo 

pirms tam, klātbūtni, 

13. 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. 

14. Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu; - izglītojamais tiks ārstēts atbilstoši 

veselības stāvoklim un atgriezīsies Iestādē saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem. 

15. Ja darbiniekam vai izglītojamam Iestādē ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukts 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.  

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

aizdomas par grupveida saslimšanu, Iestāde rīkojas atbilstoši Iestādes 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 (turpmāk – SPKC) attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam. Kontaktus 

saziņai skatīt  www.spkc.gov.lv 

17. Ja izglītojamam vai Iestādes darbiniekam tiks konstatēta Covid-19 infekcija, un šis gadījums būs 

epidemioloģiski saistīts ar konkrēto Iestādi, SPKC epidemiologi noteiks īpašus pretepidēmijas 

pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un sniegs individuālas rekomendācijas Iestādes 

vadībai, iesaistītajām personām, kā arī lems par karantīnas noteikšanas nepieciešamību atsevišķai 

klasei vai iestādei. Tādā gadījumā Iestādes vadītājam ir pienākums pildīt SPKC norādījumus. 

Iestādes vadītājs par šo faktu un saņemtajiem SPKC norādījumiem informē iestādes dibinātāju, 

savukārt dibinātāja pārstāvis – Izglītības kvalitātes valsts dienestu (e-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv) 

par faktu, ja Iestādei tiek noteikta karantīna.  

18. Distancēšanās pasākumi Iestāde nosaka 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.  

19. Šī kārtība ir pieejama izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem un citām personām.  

20. Skolā ir atbildīgā persona, kura koordinē noteikto prasību un šo vadlīniju ieviešanu un 

uzraudzību.  

21. Lai nodrošinātu distancēšanās iespēju (piemēram, koplietošanas telpu piepildījuma un 

izglītojamo plūsmas organizēšanas un kontroles nolūkā), Iestāde izmanto, tai skaitā, šādus 

rīcības modeļus:  

- nosaka atšķirīgu atšķirīgu pusdienu starpbrīžu laiku,  

- nosaka Iestādes rīcībā esošo visu telpu kopumu mācību organizācijai un klašu 

izvietošanu. 

http://www.spkc.gov.lv/


22. Ja, izvērtējot riskus, tiek izlemts organizēt kādu pasākumu, tad to dara tā, lai dotu priekšroku 

pasākumiem, kur iespējams distancēties, un pasākumiem ārpus telpām.  

23. Iestāde pēc iespējas nodrošina, ka visas mācību aktivitātes un pasākumi notiek katrai izglītojamo 

grupai vai klasei atsevišķi, iespēju robežās mazinot to izglītojamo skaitu, kas nonāk ciešā 

kontaktā un iespēju robežās mazina šo grupu vai klašu savstarpējo sastapšanos. 

24. Iestāde organizē izglītojamo un apmeklētāju plūsmu, lai novērstu izglītojamo un vecāku 

drūzmēšanos Iestādes apkārtnē. Iestāde organizē izglītojamo pieņemšanu un nodošanu vecākiem 

vai likumiskajiem pārstāvjiem pie Iestādes ieejas vai teritorijā, veicinot iespēju distancēties.  

25. Iestāde ar ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju vienojas par labāko risinājumu, ievērojot Iestādes 

esošo mācību stundu sarakstu/plānojumu, kā arī ņemot vērā iestādē pastāvošo izglītojamo 

plūsmu plānojamu, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas nonāk ciešā kontaktā, un iespēju 

robežās mazina šo grupu vai klašu savstarpējo sastapšanos.  

26. Pašvaldības, organizējot izglītojamo transportu, sadarbībā ar Iestādēm iespēju robežās plāno 

transporta piepildījumu, un pārvadājumus organizē tā, lai transportā izglītojamajiem būtu 

iespējams ievērot distancēšanos, kā arī ņem vērā iestādē pastāvošo izglītojamo plūsmu 

plānojamu, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas nonāk ciešā kontaktā un iespēju robežās 

mazina šo grupu vai klašu savstarpējo sastapšanos. Epidemioloģiskai situācijai pasliktinoties, 

apsver iespēju lietot sejas maskas vai mutes un deguna aizsegus Iestādē norīkotajā 

transportlīdzeklī.  

Higiēnas nodrošināšana 

27. Iestāde konkretizē vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības par higiēnas prasību 

ievērošanu. 

28. Bieži un rūpīgi jāmazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pirms un pēc ēšanas, pēc tualetes 

apmeklējuma vai pēc pastaigas ārā. 

29. Roku mazgāšanu jāveic vismaz 40 sekundes.  

30. Roku nosusināšanai jālieto vienreiz lietojamie dvieļi vai stingri jākontrolē, lai izglītojamie lietotu 

dvieļus atbilstoši individuālajam marķējumam. 

31. Iestāde nodrošina visiem izglītojamajiem, darbiniekiem, pakalpojumu sniedzējiem un citiem 

iestādes apmeklētājiem iespēju ievērot roku higiēnu. 

32. Iestādē ir izvietota izglītojamiem pieejama, skaidri salasāma informācija 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!” 

33. Iestādē nodrošina, ka izglītojamie un darbinieki pēc iespējas lieto tikai personīgos 

rakstāmpiederumus. Iestādē skaidro un iespēju robežās mazina rakstāmpiederumu nodošanu no 

vienas personas citai.  

34. Iespēju robežās samazina kopīgi lietojamo virsmu un priekšmetu skaitu (t.sk. skārienjutīgie 

ekrāni, datori/tastatūras/peles u.c.) un vietās, kur tas nav iespējams, (piemēram, datorklases) 

pastiprināti tīra koplietošanas virsmas.  

35. Regulāri vēdina telpas . 



36. Iestāde organizē izglītojamo pieņemšanu un nodošanu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem 

pie Iestādes ieejas vai teritorijā, lai mazinātu pulcēšanās iespējas un ievērotu distancēšanos.  

37. Iespēju robežās organizē iekšējās norises un pasākumus (ēdienreizes, nodarbības, pastaigas, TV 

skatīšanos, spēles u.tml.) noteiktas klases vai grupas ietvaros, lai nodrošinātu distancēšanos.  

38. Pasākumos nedrīkst piedalīties personas ar elpceļu slimības simptomiem.  

39. Pēc iespējas gultas pirmsskolā izvieto tālāk vienu no otras. Ja iespējams, izglītojamo guldināšanā 

ievēro principu – „galva pret kājām”.  

40. Atbilstošos laikapstākļos – siltā laikā tikšanos var organizēt arī institūcijas teritorijā, piemēram, 

dārzā, lapenē, kur vieglāk ievērojot distancēšanos.  

41. Jaunāko grupu bērniem, organizējot adaptāciju pirmsskolas Iestādē, iespēju robežās, to 

nodrošina bez vecāku vai likumisko pārstāvju klātbūtnes, vienojoties par noteiktu bērna 

ierašanās  un izņemšanas laiku.  

42. Ēdināšanu organizē grupas nodalot vienu no otras.  

43. Iestāde rūpīgi izvērtē koplietošanas priekšmetus un rotaļlietas grupas telpās un izņem no aprites 

to, ko nevar regulāri katru dienu pienācīgi mazgāt un dezinficēt (pārsvarā attiecas uz tādām 

lietām, kuras bērni liek mutē vai citādi piesārņo ar elpceļu izdalījumiem).  

44. Regulāri veic rotaļlietu mazgāšanu, izmantojot mazgāšanas līdzekļus.  

45. Iestādē neizmanto mīkstās un citas rotaļlietas, kuras nav iespējams mazgāt, kā arī audzēkņi nenes 

uz Iestādi rotaļlietas no mājām.  

Saskaņots  

Smiltenes novada domes 

Izglītības pārvalde 


