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KĀRTĪBA Nr. 14
KĀRTĪBA EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS PASĀKUMIEM COVID-19
INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI ĒRGĻU VIDUSSKOLĀ
Izdoti saskaņā ar
Ministru kabineta 28.09.2021. noteikumu Nr.662
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
un Madonas novada pašvaldības 2021.gada 26.augusta noteikumiem Nr.21
(grozīts ar Madonas novada pašvaldības domes 19.10.2021. lēmumu Nr. 322 (protokols Nr.12, 22.p.))

1. Kārtība nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu Covid19 infekcijas izplatību un atbildību par to īstenošanu.
2. Gadījumos, kad epidemioloģiskā situācija valstī vai Pašvaldības administratīvajā teritorijā
mainās, tiek piemēroti spēkā esošie ārējie normatīvie akti par epidemioloģiskās drošības
pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai vai to atcelšanu.
3. Atbildīgā persona Ērgļu vidusskolā par Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu
un prasību ievērošanu ir direktora vietniece saimnieciskajā jomā.
4. Lai novērstu Covid-19 izplatību, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir ievērojami šādi
pamatprincipi:
4.1. informēšana;
4.2. distancēšanās;
4.3. higiēnas prasību ievērošana;
4.4. darbinieku un izglītojamo veselības stāvokļa uzraudzība.
5. Lai īstenotu informēšanas pamatprincipu, skola labi redzamā vietā izvieto vismaz šādu
informācija par piesardzības pasākumiem:
5.1. brīdinājumu, ka attiecīgajā vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta
pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības
pazīmes;
5.2. brīdinājumu par divu metru distances ievērošanu, kā arī par citiem distancēšanās
nosacījumiem, ja tādi ir noteikti;
5.3. pareizas roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumus;
5.4. brīdinājumu par mutes un deguna aizsega lietošanas pienākumu koplietošanas telpās,
kā arī norādi par mutes un deguna aizsega pareizu lietošanu (aizsedzot muti un
degunu).
6. Lai samazinātu un ierobežotu infekcijas izplatību, skola labi redzamā vietā var izvietot
aicinājumu par nacionālās kontaktu noteikšanas un brīdināšanas mobilās lietotnes "Apturi
Covid" izmantošanu.

7. Distancēšanās nodrošināšanai veic vismaz šādus piesardzības pasākumus:
7.1. koplietošanas telpās ievēro divu metru fizisko distanci;
7.2. ēdamzāli apmeklē pēc grafika, nepieļaujot plūsmu krustošanos;
7.3. sporta ģērbtuves izmanto saskaņā ar grafiku, nepieļaujot vairāku klašu izglītojamo
satikšanos;
7.4. vienlaikus pulcēties, neievērojot divu metru fizisko distanci, var vienas klases vai
interešu pulciņa ietvaros, iespēju robežās nodrošinot mācības vai nodarbības vienai
klasei vai grupai vienā telpā;
7.5. lai novērstu drūzmēšanos, sākumskolas izglītojamie izmanto tikai sākumskolas ieejas
durvis, 5.-12.klašu izglītojamie – sporta zāles ieeju, skolotāji un citi skolas apmeklētāji
- galvenās ieejas durvis;
7.6. izglītojamo plūsmu pie ieejām, garderobēs un starpbrīžos kontrolē dežūrskolotāji
saskaņā ar grafiku;
7.7. apmeklētāju kontrole tiek nodrošināta saskaņā ar dokumentu “Kārtība, kādā izglītības
iestādē uzturas nepiederošas personas”.
8. Lai nodrošinātu higiēnas prasību ievērošanu, veic vismaz šādus piesardzības pasākumus:
8.1. ienākot skolas telpās dezinficē rokas. Skola nodrošina siltu ūdeni, šķidrās ziepes un
roku susināšanas līdzekļus, un dezinfekcijas līdzekļus, kas satur vismaz 70% etanola;
8.2. lai samazinātu kopīgi lietoto virsmu un priekšmetu skaitu, katras klases skolēni,
iespēju robežās, mācās savā klases telpā;
8.3. koplietošanas telpās virsmas un rīkus (piemēram, durvju rokturus, galdu virsmas,
krēslu roku balstus, virsmas tualetēs, krānus) reizi dienā vai, mainoties klasēm vai
grupām, dezinficē atbildīgā persona saskaņā ar grafiku:
8.3.1. sporta ģērbtuvēs un tualetēs – apkopēja,
8.3.2. bibliotēkā, informātikas kabinetā – apkopēja, laborante vai skolotājs,
8.3.3. sporta zāles aprīkojums – sporta skolotājs,
8.3.4. mācību klasēs – skolotājs vai laborants,
8.3.5. ēdamzālē – virtuves strādniece,
8.3.6. rotaļu laukumā – sētniece.
8.4. regulāru telpu vēdināšanu (vismaz 15 minūtes stundā) nodrošina:
8.4.1. klasēs – klases audzinātājs, iesaistot klases dežurantu,
8.4.2. koplietošanas telpās – apkopēja.
9. Lai nodrošinātu personu veselības stāvokļa uzraudzību un apzinātu kontaktpersonas,
iestāde veic vismaz šādus piesardzības pasākumus:
9.1. skolā neuzturas personas ar akūtas elpceļu infekcijas pazīmēm vai personas, kam
noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija;
9.2. ierodoties skolā, izglītojamajiem tiek mērīta ķermeņa temperatūra ar bezkontakta
mērierīcēm. Ja izglītojamajam tiek konstatēta paaugstināta ķermeņa temperatūra, tad
rīkojas atbilstoši 9.4. punktam;
9.3. ja bērnam ir raksturīgas alerģiskas reakcijas vai citas fizioloģiskas īpatnības, kas
izpaužas līdzīgi augšējo elpceļu slimībām, mācību gada sākumā par to jāinformē
iestādes atbildīgā persona, iesniedzot ārsta izziņu;
9.4. ja izglītojamajam uzturoties skolā, konstatē akūtas elpceļu infekcijas pazīmes:
9.4.1. izglītojamais tiek izolēts atsevišķā telpā;
9.4.2. atbildīgā persona iztaujā izglītojamo par pašsajūtu, izmēra ķermeņa temperatūru
un veic vizuālu veselības stāvokļa novērtējumu;
9.4.3. ja konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukta NMP- Neatliekamā
medicīniskā palīdzība (tel.113), par to informējot izglītojamā vecākus;
9.4.4. ja veselības stāvoklis nepieprasa NMP iesaisti, atbildīgā persona informē
izglītojamā vecākus, vienojas par izglītojamā nokļūšanu mājās un informē par
turpmāk veicamajiem obligātajiem soļiem ( saziņa ar ģimenes ārstu). Ja slimības
pazīmes cēlonis ir Covid -19, vecākiem par to nekavējoties jāinformē klases
audzinātājs vai atbildīgā persona;

9.4.5. ja izglītojamajam tiek apstiprināta Covid19 infekcija, epidemiloģisko
izmeklēšanu un iestādes turpmāko rīcību nosaka SPKC;
9.4.6. izglītojamais skolā var atgriezties pēc pilnīgas atveseļošanās ar ģimenes ārsta
izziņu par veselības stāvokli.
9.5. Darbinieka veselības stāvokļa uzraudzība primāri balstās uz paša darbinieka atbildību;
9.5.1. ja tiek konstatēts, ka kādam darbiniekam ir akūtas elpceļu infekcijas pazīmes,
viņš nekavējoties tiek sūtīts mājās;
9.5.2. darbinieki atgriežas skolā ar ģimenes ārsta izziņu par veselības stāvokli.
10. Skola mācību procesu organizē klātienē vai attālināti atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajai kārtībai. Skola iespēju robežās nodrošina mācību stundu ierakstus vai tiešsaistes
pieslēgšanos mācību stundu norisei tiem izglītojamajiem, kas mācās attālināti laikā, kad
pārējā klase mācās klātienē.
(grozīts ar Ērgļu vidusskolas direktora amata p.i. 01.11.2021. rīkojumu Nr. 1-9/53)

11. Klātienē izglītības procesā un tā nodrošināšanā piedalās personas:
11.1. ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu,
11.2. ar testēšanas sertifikātu, kas derīgs 72 stundas gadījumos, ja saņemts klīniskās
universitātes slimnīcas konsīlija lēmums par personas vakcinācijas atlikšanu uz
noteiktu laiku.
(grozīts ar Ērgļu vidusskolas direktora amata p.i. 01.11.2021. rīkojumu Nr. 1-9/53)

12. Skolēnu un darbinieku testēšana;
12.1. notiek atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam
algoritmam;
12.2. paraugu savākšana notiek klases telpās klases audzinātāja uzraudzībā;
12.3. neveic skolēni un darbinieki ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikātu.
13. Mutes un deguna aizsegu lietošanu klātienes mācību procesa ietvaros un ārpus tā notiek
saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto.
(grozīts ar Ērgļu vidusskolas direktora amata p.i. 01.11.2021. rīkojumu Nr. 1-9/53)

14. Vecāki nodrošina, ka skolēnam ir līdzi mutes un deguna aizsegs, ko izmantot
nepieciešamības gadījumā. Mutes un deguna aizsegs jāuzglabā noslēgtā iepakojumā.
15. Skolā mācību procesu atbilstoši skolas direktora ar Pašvaldību saskaņotam lēmumam un
iestādē noteiktajai kārtībai:
15.1. īsteno attālināti pirmsskolas izglītojamam, ja viņam noteikti obligāti pretepidēmijas
(karantīna, izolācija) pasākumi, kā arī ja izglītības programmas īstenošanas vietā ir
izsludināta karantīna;
15.2. var īstenot attālināti:
15.2.1. tā mācību priekšmeta izglītojamiem, kuru pedagogam noteikti obligāti
pretepidēmijas (karantīna, izolācija) pasākumi;
15.2.2. tā mācību priekšmeta izglītojamiem, kuru pedagogs nevar īstenot mācību
procesu klātienē citu iestādes vadītāja vai Pašvaldības noteiktu pamatotu iemeslu
dēļ;
15.2.3. individuālās konsultācijas mācību priekšmetos, kuros izglītojamiem ir paredzēti
valsts pārbaudes darbi izglītības pakāpes noslēgumā;
15.2.4. individuālās konsultācijas izglītojamiem, kuri ir pakļauti priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas riskam pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.
16. Organizējot pamatizglītības programmas daļā paredzēto mācību satura apguvi ģimenē
atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajam, tajā ietverto regulējumu attiecina uz 1.
- 8. klases izglītojamiem, kā arī nepiemēro Ministru kabineta noteikumos noteikto prasību
iesniegt ārsta izziņu vai psihologa atzinumu.

17. Pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos
izdod rīkojumu par mācību procesa īstenošanu attālināti visai skolai vai atsevišķai klasei vai
grupai, pamatojoties uz skolas direktora rakstisku iesniegumu vai Slimību profilakses un
kontroles centra norādījumiem.
18. Iestādes vadītājs informāciju par mācību procesa īstenošanu attālināti visai iestādei vai
atsevišķai tās klasei vai grupai Pašvaldībai uz elektroniskā pasta adresi izglitiba@madona.lv
nosūta tiklīdz no laboratorijas saņemti testu rezultāti un ar Slimību profilakses un kontroles
centra atbildīgajiem speciālistiem saskaņoti nepieciešamie pretepidēmijas pasākumi, bet ne
vēlāk kā līdz kārtējās nedēļas piektdienai plkst.15.00.
(grozīts ar Ērgļu vidusskolas direktora amata p.i. 01.11.2021. rīkojumu Nr. 1-9/53)

19. Ar šo kārtību tiek iepazīstināti skolas darbinieki, izglītojamie un izglītojamo likumiskie
pārstāvji. Iepazīšanos ar kārtību izglītojamie apstiprina ar savu personisko parakstu. Tā tiek
publicēta skolas mājas lapā https://www.ergluvidusskola.lv/

