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Nr.

Par izglītības procesa organizēšanu,
ierobežojot Covid-19 infekcijas izplatību izglītības iestādē
un atbildīgo personu noteikšanu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumiem
Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai, 2022. gada 1. marta “Kārtību izglītības procesa organizēšanai,
ierobežojot Covid-19 infekcijas izplatību izglītības iestādē”, 2022. gada 20. janvāra
“Covid -19 testēšanas kārtību”, 2022. gada 24. februāra Skolas padomes lēmumu, lai
nodrošinātu operatīvu informācijas apmaiņu, vienotu rīcību un atbalsta sniegšanu
Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai izglītības iestādē, kā arī, lai nodrošinātu
epidemioloģiski drošu izglītības pakalpojumu sniegšanu,
nosaku:
1. Šajā rīkojumā lietotie termini atbilst terminiem, kas lietoti normatīvajos aktos
Covid-19 infekcijas izplatības un seku pārvarēšanas jomā.
2. Izglītojamie pamata un vidējās izglītības pakāpē, tai skaitā interešu izglītības
programmās, var neievērot mājas karantīnas nosacījumus, lai piedalītos
klātienes izglītības procesā, ja tiek veikta izglītojamo rutīnas skrīninga testēšana
atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra algoritmam.
3. Ja izglītojamais ir inficējies ar Covid-19:
3.1.izolācijas laiks ir 7 dienas;
3.2 8.dienā var atsākt apmeklēt izglītības iestādi, ja pēdējo 24 stundu laikā
nav bijuši slimības simptomi;
3.3.atsākot apmeklēt izglītības iestādi, nav nepieciešams uzrādīt laboratoriskās
testēšanas rezultātu vai ārsta izziņu.
4. Atrodoties izglītības iestādē, darbinieki un izglītojamie var lietot centralizēti
iegādātās un izsniegtās nemedicīniskās (speciālā auduma) sejas maskas vai
personīgi iegādātās medicīniskās sejas maskas, vai respiratorus bez vārsta ar
drošības pakāpi FFP2 – FFP3 vai KN95.
5. No 2022.gada 1.marta līdz 31.martam sejas masku var nelietot 1.–3.klases
izglītojamie izglītības procesā iekštelpās.

6. Darbinieki, kuri noteikti kā kontaktpersonas var turpināt veikt darba
pienākumus, ja tiek veikts rutīnas skrīninga tests atbilstoši Slimību profilakses
un kontroles centra algoritmam.
7. Ja darbinieks ir inficējies ar Covid-19:
7.1.izolācijā var doties pēc pozitīva Covid-19 paštesta;
7.2. darba pienākumus var atsākt pildīt 8. dienā, ja vismaz 24 stundas nav bijuši
saslimšanas simptomi.
8. Atbildīgās personas par:
8.1. pabeigtas primārās vakcinācijas vai balstvakcinācijas, vai pārslimošanas
sertifikāta ,vai testēšanas sertifikātu uzrādīšanas un fiksēšanas procesu
skolas medicīnas māsu I. Pujati, skolas dežuranti I.Stenderi;
8.2.izglītojamo un darbinieku Covid – 19 testēšanas procesa organizēšanu
skolas medicīnas māsu I. Pujati, klašu audzinātājus;
8.3. epidemioloģiskās drošības pasākumu noteikumu un trešo personu atrašanos
izglītības iestādē noteikumu aktualizēšanu un informācijas izvietošanu pie
ieejām un citur skolā saimniecības vadītāju I. Bakanausku;
8.4. higiēnas prasību izpildes nodrošināšanu un ievērošanu saimniecības
vadītāju I. Bakanausku;
8.5. izglītojamo un citu apmeklētāju plūsmas organizēšanu un kontroli,
atbilstoši administrācijas dežūru grafikam, B. Andersoni, L. Švarcu, K.
Zemturi, I.Runču, I. Bakanausku;
8.6. vēdināšanas režīma ievērošanu klašu telpās priekšmetu skolotājus;
8.7. vēdināšanas režīma kontroli klašu telpās medicīnas māsu I.Pujati,
saimniecības vadītāju I. Bakanausku
8.8. 2021./2022.mācību gada stundu saraksta un tā izmaiņu aktualizēšanu
direktores vietnieci izglītības jomā I. Runču;
8.9. ēdināšanas organizēšanu un kontroli klašu audzinātājus un, atbilstoši
administrācijas dežūru grafikam, B. Andersoni, L. Švarcu, K. Zemturi,
I.Runču, I. Bakanausku;
8.10. par aktuālās informācijas publiskošanu izglītības iestādes tīmekļvietnē
direktores vietnieci K. Zemturi.
9. Klašu audzinātājiem aktualizēt izglītojamiem, vecākiem/likumiskajiem
pārstāvjiem 2022. gada 1. marta “Kārtību izglītības procesa organizēšanai,
ierobežojot Covid-19 infekcijas izplatību izglītības iestādē”.
10. Saimniecības vadītājai I. Bakanauskai aktualizēt 2022. gada 1. marta “Kārtību
izglītības procesa organizēšanai, ierobežojot Covid-19 infekcijas izplatību
izglītības iestādē” nodarbinātajiem un pakalpojumu sniedzējiem.
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