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  Apstiprināts: 

ar Profesionālās tālākizglītības un pilnveides iestādes “Kaskad”  

direktora S.Kosorotova 14.09.2020. rīkojumu Nr. 09-2020/7 

__________S.Kosorotovs  

 

Izdots saskaņā ar 09.06.2020 MK noteikumiem Nr. 360 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

 

KĀRTĪBA PIESARDZĪBAS PASĀKUMU ĪSTENOŠANAI COVID – 19 INFEKCIJAS 

IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI UN MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĒŠANAI, 

IEVĒROJOT EPIDEMIOLOĢISKO SITUĀCIJU COVID – 19 LAIKĀ 

 

14.09.2020. 

Nr.14.09.2020.-2 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

1. Kārtība nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu Covid19 

infekcijas izplatību. 

2. Lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā, ir ievērojami šādi pamatprincipi: 

2.1. personas veselības stāvokļa uzraudzība; 

2.2. distancēšanās; 

2.3. informēšana; 

2.4. higiēna. 

3. Kārtība nosaka: 

3.1. šīs kārtības 2.punktā noteikto pamatprincipu izrietošo prasību ievērošanu, tai 

skaitā par izglītojamo un citu apmeklētāju plūsmas organizēšanu un kontroli, koplietošanas 

telpu izmantošanu; 

3.2. mācību procesa organizēšanu, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid – 19 

laikā; 

3.3. izglītojamo un iestādes darbinieku iepazīstināšanu ar šo kārtību. 
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4. Atbildīgos par šīs kārtības 2.punktā noteiktajiem pamatprincipiem nosaka direktors ar 

rīkojumu. 

 

II. Veselības stāvokļa uzraudzība 

 

5. Netiek pieļauta izglītojamo un darbinieku ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne 

iestādē. Ienākot iestādes telpās, izglītojamo un darbinieku veselības skrīningu (elpceļu 

saslimšanas pazīmes: klepus, iesnas), veicot vizuālu novērojumu, nodrošina iestādes 

darbinieks. Elpceļu saslimšanas pazīmju gadījumā tiek mērīta temperatūra. 

6. Ja iestādē ir palielinājies inficēšanās risks, direktors nosaka nepieciešamību izmantot sejas 

maskas. 

 

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

 

7. Ja darbiniekam vai izglītojamam mācību procesa laikā parādās akūtas elpceļu infekcijas 

slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieka pienākums pārtraukt darba 

pienākumu veikšanu, telefoniski informēt atbildīgo personu un doties mājās, sazināties ar 

ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu. Ja iespējams kontakts ar citiem 

cilvēkiem iestādē vai sabiedriskajā transportā, izglītojamais vai darbinieks lieto sejas masku 

vai mutes un deguna aizsegu. 

8. Darbinieks un izglītojamie var atgriezties iestādē tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir 

noslēdzis darbnespējas lapu). 

9. Ja darbiniekam vai izglītojamajam iestādē ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek 

izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. 

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

darbiniekiem,  un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, iestāde izolē izglītojamos, 

rīkojas saskaņā ar 9.punktu un nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību 

profilakses un kontroles centra(turpmāk SPKC). 

11. Ja izglītojamajam vai darbiniekam tiks konstatēta Covid – 19 infekcija, un šis gadījums 

būs epidemioloģiski saistīts ar iestādi, pēc SPKC epidemiologu īpašu pretepidēmijas 

pasākumu noteikšanas un rekomendāciju sniegšanas, direktors pilda SPKC norādījumus un 

par šo faktu un norādījumiem informē attiecīgās iestādes. 
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IV. Distancēšanās pasākumi 

 

12. Iestādē nav pieļaujama citu, ar iestādi nesaistītu personu nepieteikta klātbūtne iestādes 

telpās. Nepieciešamības gadījumā iestādes apmeklētāji par pedagogu vai iestādes vadības 

apmeklējumu vienojas telefoniski. 

13. Iestādē nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai 

izolācija. 

14. Pārtraukumos izglītojamie pēc iespējas mazāk apmeklē koplietošanas telpas, tajās ievēro 

2m distanci. 

15. Organizējot pasākumus, ievēro MK noteikumos noteikto cilvēku skaitu iekštelpās un 

ārtelpās. 

16. Ierobežo darbinieku pulcēšanos darbā ārpus darba pienākumu veikšanas. 

 

V. Mācību darba organizēšana 

 

17. Lai mazinātu izglītojamo skaitu, kas nonāk ciešā kontaktā, iespēju robežās tiek 

nodrošināts, ka visas aktivitātes notiek katrai grupai atsevišķi, mācības organizē klasē.  

18. Ja epidemioloģiskā situācija (atbilstoši SPKC sniegtajai informācijai) pašvaldības 

administratīvajā teritorijā Covid – 19 infekcijas dēļ pasliktinās, tad atbilstoši dibinātāja 

lēmumam, ar direktora rīkojumu mācības var tikt īstenotas daļēji vai pilnībā attālināti. 

 

VI. Informēšana 

 

19. Komunikācijai un informēšanai tiek izmantota iestādes mācību procesa grupā ”Whatsapp”, 

e-pasts, tālrunis, iestādes mājas lapa. Informāciju darbiniekiem sniedz iestādes vadība. 

20. Pedagogi un iestādes darbinieki izskaidro Covid-19 infekcijas izplatības riskus un pēc 

iespējas mazina izglītojamo vairākkārtēju došanos ārpus iestādes teritorijas dienas laikā. 

21. Nepieciešamību ievērot distancēšanās prasības norāda ar zīmēm – ievērot 2 m distanci no 

pārējām personām. 

22. Iestādes darbinieki informē izglītojamos  par mobilās lietotnes kontaktpersonu noteikšanai 

un informēšanai “ApturiCovid” izmantošanu. 
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VII. Higiēnas nodrošināšana 

 

23. Epidemioloģiskās drošības prasības, par kurām tiek informēti izglītojamie: 

23.1. bieži un rūpīgi jāmazgā rokas, īpaši pirms un pēc ēšanas, pēc tualetes 

apmeklējuma vai pēc pastaigas ārā. Roku mazgāšanu jāveic vismaz 40 sekundes; 

23.2. roku nosusināšanai jālieto vienreiz lietojamie dvieļi, jāizmanto roku žāvētāji vai 

individuāli lietojamie dvieļi; 

23.3. nepieskarties sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām; 

23.4. ienākot iestādē un pēc nepieciešamības jāizmanto dezinficēšanas šķidrumi 

rokām, alerģisku reakciju gadījumos izglītojamie var lietot savus dezinfekcijas līdzekļus, 

higiēniskās salvetes vai mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm. 

23.5. jālieto tikai savi personīgie rakstāmrīki. 

24. Pastiprināti (pēc katras nodarbības) tīrīt koplietošanas virsmas. 

25. Nelietot padzeršanās krānus. 

26. Regulāri vēdināt telpas. 

27. Atbilstoši grafikam veikt telpu uzkopšanu, rūpīgi tīrīt, izmantojot dezinfekcijas līdzekļus 

(durvju rokturu, galdu virsmu, krēslu roku balstu, virsmas tualetēs, ūdens krānus u.c.). 

 

 

Direktors          S.Kosorotovs 

 

Rakitina, 26582076 

 


