
 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

 

2020.gada 12.augustā                                                                               Nr.1-5/27 

 

 

Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas 

 izplatības ierobežošanas prasības 

 
Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada  9.jūnija 

 noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības 

 pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

 

 

I.Vispārīgie jautājumi 

 

1. Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības, 

nosaka drošības pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību Andreja 

Upīša Skrīveru vidusskolā (turpmāk- skola): 

1.1. informēšana; 

1.2. veselības uzraudzība; 

1.3. rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums skolā; 

1.4. distancēšanās pasākumi; 

1.5. higiēnas nodrošināšana; 

1.6. internāta izmantošana. 

 

II. Informēšana un veselības uzraudzība  

 

2. Skola informē darbiniekus, skolēnus, viņu vecākus vai likumiskos pārstāvjus un citas 

personas par piesardzības pasākumiem, izvietojot pie informācijas stenda: 

2.1.  brīdinājumu, ka skolā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, 

mājas karantīna vai izolācija, vai kurām ir elpceļu infekciju slimības pazīmes; 

2.2. brīdinājumu par distances ievērošanu; 

2.3. pareizas roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumus. 

 

3. Skolā netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne. 

 

4. Ja skolā vai sabiedrībā ir palielinājies inficēšanās risks ar Covid-19 infekciju, 

sadarbībā ar Skrīveru novada domi pieņem lēmumu par tālāko rīcību. 

 

  

 

 

III. Rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums skolā 
 

5. Ja skolēnam, atrodoties skolā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes 

(drudzis, klepus, elpas trūkums, paaugstināta ķermeņa temperatūra (lielāka par 37,50C)): 

5.1. izolē skolēnu atsevišķā telpā, un, ja nepieciešams atbilstoši skolēna vecumam, 

nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar skolēnu pirms tam, klātbūtni. Lai novērstu 

darbinieka inficēšanās risku, skolēns un darbinieks lieto sejas masku vai mutes un deguma 

aizsegu. 
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5.2. skolas māsa organizē sazināšanos ar skolēna vecākiem vai likumiskajiem 

pārstāvjiem, kas nekavējoties ierodas pie skolēna. Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu 

ģimenes ārstu; 

5.3. skolēns tiek ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriežas skolā saskaņā ar 

ārstējošā ārsta norādījumiem. 

 

6. Ja skolas darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas 

slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums, paaugstināta ķermeņa temperatūra (lielāka 

par 37,50C)), darbinieka pienākums ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās, 

telefoniski informēt skolas atbildīgo personu un sazināties ar ģimenes ārstu. Darbinieks var 

atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts noslēdzis darbnespējas lapu). 

 

7. Ja darbiniekam vai skolēnam skolā ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek 

izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. 

 

8. Vecāki vai likumiskie pārstāvji nekavējoties informē skolas direktoru, ja skolēnam 

konstatēta Covid-19 infekcija. 

 

IV. Distancēšanās pasākumi 

 

9. Skola nosaka skolēnu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem un citām personām 

saistošu uzturēšanās kārtību skolā, konkretizējot vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības 

par distancēšanos un apmeklētāju plūsmas organizēšanas prasību ievērošanu. 

 

10. Lai nodrošinātu distancēšanās iespēju (koplietošanas telpu piepildījumu un skolēnu 

plūsmas organizēšanu), skola vienas klases ietvaros, organizējot mācību darbu: 

10.1. nosaka šādu mācību stundu sākuma un beigu laiku: 

8.30-9.10; 9.15-9.55; 10.00-10.40; 10.45-11.25; 11.30-12.10; 12.20-13.00; 13.15-13.55; 14.00-

14.40; 14.45-15.25. 

10.2. nosaka skolas rīcībā esošo visu telpu izmantošanu mācību organizācijai un klašu 

izvietošanai: 

10.2.1. 1.-4 klašu skolēniem mācību process tiek organizēts tikai vecajā korpusā; 

10.2.2. 5.-12.klašu skolēniem mācību process tiek organizēts jaunajā korpusā, izņemot  

fizikas kabinetu Nr.V-3, mājturības kabinetu Nr.V-2 un krievu valodas kabinetu Nr.V-1, kas 

atrodas vecajā korpusā; 

 

11. Ja skolā vai sabiedrībā ir palielinājies inficēšanās risks ar Covid-19 infekciju, 

sadarbībā ar Skrīveru novada domi pieņem lēmumu par mācību procesa organizēšanu maiņās, 

daļēji attālināti vai attālināti.  

 

12. Komunikācijas kanāli ar skolēniem un vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem ir 

e-klase, e-pasts, tālrunis, sociālie tīkli, e-platformas: 

12.1. skolēna vecāki vai pilnvarota persona par skolēna saslimšanu nekavējoties obligāti 

informē klases audzinātāju pa tālruni vai skolas administrāciju pa tālruni 27875376; 

12.2.  sociāla palīdzība - saziņa ar skolas sociālo pedagogu Leldi Salzemnieci e-klases 

pastā vai darba laikā pa tālruni 26176816; 

12.3. psihologa palīdzība - saziņa ar skolas psihologiem Vēsmu Bērziņu vai Aelitu 

Beitiku e-klases pastā; 

12.4.  citi jautājumi - saziņa e-klases pastā ar klases audzinātāju vai mācību priekšmeta 

skolotāju; 

12.5. saziņa ar skolas direktoru pa tālruni 29105065 vai e-klases pastā. 
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13. Skola organizē skolēnu un apmeklētāju plūsmu, lai novērstu skolēnu un vecāku 

drūzmēšanos: 

13.1. 1.-3.klašu skolēni ienāk skolā pa ārdurvīm Nr.2, durvis atvērtas no plkst.7.30, 

         4-12.klašu skolēni ienāk skolā pa ārdurvīm Nr.1, durvis atvērtas no plkst.7.00. 

13.2.  visas skolas ārdurvis no plkst.9.20 līdz plkst.13.50 ir slēgtas, attaisnota ieeja un 

izeja skolēniem pa ārdurvīm Nr.1;  

 

14. Individuāla skolēnu došanās bez attaisnojoša iemesla ārpus skolas teritorijas mācību 

stundu laikā ir aizliegta. 

 

15. Starpbrīžu laikā skolēnu, darbinieku un apmeklētāju plūsma jaunajā korpusā notiek 

pa galvenajām kāpnēm uz augšu un pa rezerves kāpnēm uz leju, ievērojot distanci starp klasēm 

1 metru, starp citām personām - 2 metri. 

 

16. Ievērojot mācību stundu sarakstu, kā arī, ņemot vērā skolā pastāvošo skolēnu 

plūsmas plānojumu, skola organizē skolēnu ēdināšanu:  

16.1. 1-4.klases no plkst.10.30 – plkst.11.10; 

16.2. 5.-12.klases plkst.11.30 - plkst.13.10. 

 

 

V. Higiēnas nodrošināšana 

 

17. Skola nodrošina visiem skolēniem, darbiniekiem, pakalpojumu sniedzējiem un 

citiem skolas apmeklētājiem iespēju ievērot roku higiēnu un nosaka prasības par higiēnas 

ievērošanu. 

 

18. Ieejot skolā, visi skolēni, skolēnu vecāki un likumiskie pārstāvji, darbinieki, 

pakalpojumu sniedzēji un citi skolas apmeklētāji dezinficē rokas ar spirtu saturošiem roku 

dezinfekcijas līdzekļiem; 

 

19. Skolā izvieto skolēniem pieejamu informāciju ar atgādinājumu par higiēnu, tai 

skaitā tualetes telpās.  

 

20. Skolēni un darbinieki pēc iespējas lieto tikai personīgos rakstāmpiederumus.  

 

21. Par klases telpas vēdināšanu atbild mācību priekšmeta skolotājs. 

 

22. Skolā regulāri veic telpu uzkopšanu saskaņā ar skolas māsas izstrādātu kārtību.  

 

 

 

VI. Internāta izmantošana 

 

23. Izmitinot skolēnus skolas internātā, skola ievēro šādus principus: 

23.1. koplietošanas telpas tiek izmatotas tikai nepieciešamības gadījumos, un netiek 

pieļauta skolēnu pulcēšanās koplietošanas telpās; 

23.2.  koplietošanas telpu (dušas telpa, virtuve) izmantošana tiek plānota, lai 

nodrošinātu distances 2 m ievērošanu un nepieļautu skolēnu pulcēšanos; 
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23.3. ieejot internātā, visi skolēni, skolēnu vecāki un likumiskie pārstāvji, darbinieki, 

pakalpojumu sniedzēji un citi internāta apmeklētāji dezinficē rokas ar spirtu saturošiem roku 

dezinfekcijas līdzekļiem; 

23.4. internātā regulāri veic telpu uzkopšanu saskaņā ar skolas māsas izstrādātu kārtību; 

23.5.  internāta telpās tiek izvietota skolēniem pieejama, skaidri salasāma informācija 

par piesardzības pasākumiem Covi-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Andreja Upīša 

Skrīveru vidusskolas internātā. 

 

 

 

 

Direktors        Aldis Rakstiņš 

 

 

 

 

 
Rakstiņš  29105065 


