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Ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, 

uzsākot 2022./2023. mācību gadu 

 

Organizēt mācību procesu, ievērojot Izglītības un zinātnes ministrijas ieteiktos Covid-19 risku  

mazināšanas pasākumus: 

1. Izglītības process notiek klātienē. Paaugstinoties saslimstībai, var  tikt noteiktas īslaicīgas izmaiņas 

mācību darba organizācijā atbilstoši situācijai izglītības iestādē; 

2. Testēšanā (pirmsskolā darbiniekiem, pamata pakāpē izglītojamiem un darbiniekiem) tiek nodrošināti 

valsts apmaksāti paštesti. Testētas tiek tikai personas ar simptomiem, vai tieša augsta riska kontakta 

gadījumā (piem. saslimušais mājās). Nav nepieciešamības pārapstiprināt pozitīvu paštestu ar 

laboratorijas veiktu PĶR testu, izņemot gadījumus, ja PĶR testu nozīmē ārstējošais ārsts; 

3. Sejas masku lietošana nav obligāta. Paaugstinoties saslimstībai, var tikt noteikta īslaicīga obligāta 

masku  lietošana. Pie ļoti augsta saslimstības līmeņa tiek ievēroti noteikumi, kas ir spēkā ārkārtējā 

situācijā sabiedriskās vietās un publiskās iestādēs; 

4. Ievērot higiēnas un distancēšanās prasības, kā regulāra roku mazgāšana un dezinfekcija, izvairīšanās 

no drūzmēšanās ar citu klašu izglītojamiem, pēc iespējas ievērot 2 metru distanci vienam no otra, ūdens 

dzeršanai lietot personīgos traukus, lietot maiņas apavus; 

5. Ievērot telpu regulāru vēdināšanu atbilstoši telpu vēdināšanas grafikam, darba virsmu un priekšmetu 

regulāru dezinfekciju. Atbildīgie: klases telpās - pedagogi, koplietošanas telpās - apkopēji; 

6. Izglītojamo vecākiem un nepiederošām personām uzturēšanās skolā ir ierobežota. Pirmsskolas vecuma 

bērnu vecākiem atļauts pavadīt/sagaidīt bērnu līdz/no klases telpai, lieki neuzkavējoties. 1.-9. klašu 

izglītojamo vecākiem un nepiederošām personām iepriekš ir jāvienojas par tikšanos ar pedagogu, 

ievērojot piesardzības pasākumus; 

7. Pēc mācību stundām izglītojamie dodas mājās vai gaida skolas autobusu, apmeklē interešu pulciņus, 

konsultācijas. 1.-3. klašu skolēni dodas uz pagarināto grupu, kas notiek pagarinātās grupas pedagoga 

uzraudzībā; 

8. Ārpusstundu pasākumi tiek organizēti, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus atbilstoši 

vispārējam regulējumam valstī; 

9. Izglītojamie, darbinieki un vecāki tiek regulāri informēti par epidemioloģisko situāciju iestādē;  

10. Ja izglītojamam ir elpceļu infekcijas slimību pazīmes, tiek sazvanīti un informēti vecāki. Vienojas par 
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došanos mājās un vēršanos pie ģimenes ārsta; 

11. Vecāki operatīvi informē izglītības iestādi un ģimenes ārstu par saslimšanas gadījumu ar izglītojamo; 

12. Ja izglītojamais, pedagogs vai darbinieks ir Covid-19 pozitīvs, izglītības iestādi neapmeklē. 

Atgriešanās klātienes mācībās/darbā iespējama ar ārstējoša ārsta atļauju vai pēc 7 dienām bez 

saslimšanas simptomiem. Tiek apzināti attiecīgās klases vecāki ar aicinājumu pievērst uzmanību bērna 

veselības stāvoklim; 

13. Ja izglītojamais pārkāpj, neievēro, ignorē iepriekšminētās noteiktās prasības, pedagogs veic fakta 

konstatējumu, kas adresēts skolas direktorei. Pēc tā saņemšanas izglītojamais raksta situācijas aprakstu, 

kurā izklāsta notikušo pārkāpumu. Ja situācija nemainās un pārkāpumi turpinās, par to tiek informēti 

izglītojamā vecāki un iesaistīta pašvaldības policija; 

14. Par izstrādātās kārtības ieviešanu, pārraudzību un prasību ievērošanu skolā atbildīga ir izglītības iestādes 

direktore. 

 

 


