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Kārtība drošības principu ievērošanai Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā 
2021./2022.m.g. 

 
Izdota  saskaņā  ar  Ministru kabineta   

2020.gada 9.jūnija  noteikumiem  Nr. 360  “Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

 

 

2021.gada 1.septembrī Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola 

mācības uzsāk klātienē, ievērojot drošības pasākumus 

 

Drošības pasākumi. 

1. Atbildīgā persona skolā par epidemioloģisko situāciju ir direktore. 

2. Katru nedēļu 1.-9.klašu izglītojamie, pedagogi un darbinieki veic siekalu testus, 

izņemot vakcinētos un pārslimojušos. Sākotnējais biežums testēšanai ir vienu reizi 

nedēļā, bet tas var mainīties, ja mainās epidemioloģiskā situācija. 

3. Testus neveic pirmsskolas grupas izglītojamie. 

4. Testi tiek atmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem. 

5. Ja izglītojamais vai darbinieks attaisnojošu iemeslu nav izglītības iestādē testēšanas 

dienā, tad jāierodas ar individuāli veiktu testu, kurš nav vecāks par 48 stundām. 

6. Ārkārtējā situācijā antigēna testu veic medicīnas persona. 

7. Testi jānodod skolā, atbildīgajam darbiniekam uzraugot procesu. 

8. Izglītojamajiem vakcinēšanās  vai pārslimošanas sertifikāts jāuzrāda klašu 

audzinātājiem, bet pedagogiem un darbiniekiem -skolas direktorei. 

9. Skolā veiktais tests derīgs  arī interešu izglītības nodarbību apmeklēšanā. 

10.  Mutes aizsegus (sejas maskas) jālieto 5.-9.klašu izglītojamajiem mācību stundās, 

izņemot vakcinētos un pārslimojušos. 1.-3.klašu un pirmsskolas izglītojamie sejas 

maskas mācību stundās un nodarbībās  var nelietot. Sejas maskas nelieto sporta un 

mūzikas stundās 1.-9.klašu izglītojamie. Nevakcinētajiem pedagogiem un 

darbiniekiem sejas maskas jālieto regulāri  visās skolas telpās. 

11.  1.-9.klašu izglītojamie, skolotāji un darbinieki sabiedriskajās  (koridorā u.c.) skolas 

telpās lieto sejas maskas. 

12.  Sejas maskas jālieto sabiedriskajā transportā vai skolas autobusā. 

13.  Āra nodarbībās sejas maskas var nelietot. 

14.  Klašu telpās ir jāveic regulāra vēdināšana starpbrīžos un stundu laikā. Ieteicams siltajā 

laikā mācību stundas vadīt pie atvērtiem logiem. Vecākiem šādos gadījumos 

jānodrošina izglītojamajiem atbilstošs apģērbs. Par klašu vēdināšanu atbildīgs attiecīgā 

mācību priekšmeta skolotājs. 

15.  Regulāri tiek veikta telpu uzkopšana un dezinficēšana, kuru veic apkopējas. 
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16.  Stingri jāievēro personīgā higiēna - roku mazgāšana, roku dezinficēšana, tīru masku 

lietošana. 

17.  Skolā jāievēro 2 m distance starp klasēm. 

18.  Skolā mācību stundas tiek organizētas pa klasēm, nevis kabinetiem, izņemot sporta, 

mūzikas, vizuālās mākslas, datorikas, ķīmijas, fizikas, dizaina un tehnoloģiju stundas. 

19. Starpbrīži tiek organizēti atšķirīgos laikos: 

19.1. 1.starpbrīdī 1. - 5. klases izglītojamie izvietojas gaitenī norādītajās vietās 

priekšmeta skolotāja vadībā vai dodas pagalmā. Tiek vēdinātas telpas. 

19.2.2.starpbrīdī 6. - 9. klases izglītojamie izvietojas gaitenī norādītajās vietās 

priekšmeta skolotāja vadībā vai dodas pagalmā. Tiek vēdinātas telpas. 

19.3. 3.starpbrīdī 1. - 5. klases izglītojamie izvietojas gaitenī norādītajās vietās 

priekšmeta skolotāja  vadībā vai dodas pagalmā. Tiek vēdinātas telpas. 

19.4. 4.starpbrīdī pa klasēm priekšmetu skolotāju vadībā, ievērojot distanci, 

izglītojamie dodas pusdienās. Tiek vēdinātas visas telpas. Atgriežoties no 

pusdienām, 1. - 5. klašu izglītojamie uzturas savās klašu telpās, 6. - 9. klašu 

izglītojamie izvietojas gaitenī norādītajās vietās priekšmeta skolotāja vadībā. 

19.5. 5.starpbrīdī 1. - 5. klases izglītojamie izvietojas gaitenī norādītajās vietās 

priekšmeta skolotāja vadībā vai dodas pagalmā. Tiek vēdinātas telpas. 

19.6. 6.starpbrīdī 6. - 9. klases izglītojamie izvietojas gaitenī norādītajās vietās 

priekšmeta skolotāja vadībā vai dodas pagalmā. Tiek vēdinātas telpas. 

20.  Izglītojamie ar slimības pazīmēm  nedrīkst apmeklēt izglītības iestādi, tajā skaitā 

pirmsskolas izglītības grupas. 

 

Trešo personu uzturēšanās noteikumi Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā. 

1. Maksimāli tiek ierobežota ar izglītības procesu nesaistītu personu atrašanās skolā. 

2. Nepieciešamības gadījumā vecākiem telefoniski jāsazinās ar klases audzinātāju vai 

skolas vadību, ja nepieciešams satikt savu bērnu. Direktores telefona numurs ir 

norādīts pie skolas parādes durvīm. Pirmsskolas audzēkņus un 1.klases izglītojamos 

vecāki nodod pirmsskolas skolotājai vai klases audzinātājai. 

3. Vecāki un apkalpojošās institūcijas skolā var ienākt, uzrādot derīgu vakcinācijas 

sertifikātu vai negatīvu testu. 

 

Rīcība  epidemioloģiskās  situācijas pasliktināšanās gadījumos. 

 

1. Ja izglītojamajam, atrodoties izglītības iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas 

slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), izglītības iestāde: 

1.1. izolē izglītojamo atsevišķā telpā, kurā nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar 

izglītojamo pirms tam, klātbūtni. Izglītojamais un pieaugušais obligāti  lieto  mutes 

aizsegu; 

1.2. sazinās ar izglītojamā vecākiem, kas ierodas pēc bērna. Vecāki telefoniski kontaktējas 

ar savu ģimenes ārstu; 

1.3. izglītojamais atgriežas izglītības iestādē  saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem. 

2. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk izglītojamajiem un ir 

radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, izglītības iestāde izolē izglītojamos, 

nodrošinot pieaugušā klātbūtni, lieto sejas maskas un mutes/deguna aizsegus, sazinās 

ar izglītojamo vecākiem un nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC 

Vidzemes reģionālās nodaļas epidemiologam Ilzītei Zaļumai, tālr.64471389. 

3. Ja darbiniekam vai izglītojamam iestādē ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, 

tiek izsaukts neatliekamās medicīnas palīdzības dienests. 

4. Ja skolas darbiniekam konstatē slimības pazīmes: 
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4.1.  Darbinieks nekavējoties  pārtrauc darbu;  
4.2.  Sazinās ar savu ģimenes ārstu; 
4.3.  Atgriežas darbā, uzrādot ģimenes ārsta izziņu. 

5. Ja izglītojamajam, pedagogam vai darbiniekam konstatē pozitīvu Covid 19 testa rezultātu, 

tad persona nedrīkst apmeklēt izglītības iestādi, ir jāievēro karantīna sazinoties ar ģimenes 

ārstu. Atbildīgā persona skolā par epidemioloģisko drošību noskaidro kontaktpersonas, 

ziņo SPKC, nosaka karantīnu kontaktpersonām sazinoties ar SPKC. 
Noslēguma jautājumi 

1.    Kārtība drošības principu ievērošanai Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā  

       2021./2022.m.g. apspriesta 2021.gada 30.augusta pedagoģiskās padomes sēdē ( prot.Nr.5)  

       un apstiprināta ar direktores rīkojumu. Kārtība ir saistoša visiem Ojāra Vācieša Gaujienas  

       pamatskolas darbiniekiem un skolēniem. 

2.    Kārtība stājas spēkā ar 2021.gada 01.septembri 

 

 

01.09.2021.                                                  Direktore: I.Zariņa 
 


