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Kārtība, kādā tiek īstenoti piesardzības pasākumi un
mācību procesa organizēšana Covid-19 infekcijas izplatības laikā
Viesītes pirmsskolas izglītības iestādē “Zīlīte”
Izdota saskaņā ar Ministru kabineta
09.06.2020. noteikumiem Nr.360
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai”
I. Vispārīgā daļa
1. Kārtība izstrādāta, lai nodrošinātu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības,
īstenojot piesardzības pasākumus un organizējot mācību procesu pirmsskolas izglītības
iestādē “Zīlīte.
2. Par šīs kārtības ievērošanu ir atbildīgi visi iestādes darbinieki un izglītojamie.
3. Atbildīgās personas par šajā kārtībā noteikto pasākumu īstenošanu tiek noteiktas ar iestādes
vadītājas rīkojumu.
4. Ar kārtību tiek iepazīstinātas visas iesaistītās puses – iestādes darbinieki, izglītojamo
vecāki vai likumiskie pārstāvji, klātienes pakalpojumu sniedzēji.
5. Kārtība tiek publicēta izglītības iestādes mājas lapā.
II. Informēšanas pasākumi
6. Iestādes tīmekļvietnē un informācijas izvietošanas vietās izvieto šādu informāciju:
6.1. brīdinājumu, ka iestādē nedrīkst atrasties (t.sk. iestādē netiek uzņemtas) personas ar
elpceļu infekcijas slimību pazīmēm, kā arī personas, kurām noteikta pašizolācija,
mājas karantīna vai izolācija;
6.2. atgādinājumu, par nepieciešamību informēt iestādi (grupu skolotājas) par bērna
prombūtnes iemesliem konkrētajā dienā līdz plkst.8:30;
6.3. atgādinājumu par pienākumu ievērot pašizolācijas, mājas karantīnas un izolācijas
nosacījumus saskaņā ar Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumiem Nr.360
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.
7. Iestādes telpās tiek izvietota skaidri salasāma informācija par higiēnas prasību ievērošanu.
8. Iestādes koplietošanas telpās redzamās vietās tiek izvietota informācija par 2 metru
distances ievērošanu no pārējām personām.
III. Distancēšanās pasākumi

9. Lai nodrošinātu distancēšanās iespēju, iestādes atbildīgā persona veic:
9.1. mācību procesa norises plānošanu tā, lai novērstu vairāku grupu vienlaicīgu atrašanos
mācību telpā;
9.2. ēdināšanas plānošanu tā, lai novērstu grupu savstarpējo sastapšanos;
9.3. telpu izmantošanas risku izvērtēšanu, apzinot vietas iestādes ārtelpās un iekštelpās, kur
pastāv iespēja koncentrēties lielam skaitam cilvēku un veicot cilvēku plūsmas
plānošanu šajās vietās, lai novērstu drūzmēšanos;
9.4. ārpusnodarbību aktivitāšu risku izvērtēšanu un mazināšanu, katrai konkrētai aktivitātei
paredzot noteiktas distancēšanās un higiēnas prasības.
10. Grupu skolotāji ir atbildīgi par to, lai mazinātu izglītojamo drūzmēšanās iespējamību
mazgājamās telpās un tualešu telpās.
11. Atvedot un izņemot bērnus no iestādes vecāki vai to likumiskie pārstāvji:
11.1. grupās “Zaķīši” un “Mārītes” drīkst atrasties garderobes telpā (vienlaicīgi ne vairāk
kā 6 personas - 3 pieaugušie un 3 bērni, pārējie gaida ārā);
11.2. pārējās grupās izmanto durvju zvanus un iestādes telpās nenāk.
12. Jaunāko grupu bērniem, organizējot adaptāciju, iespēju robežās to nodrošina bez vecāku
klātbūtnes.
IV. Higiēnas nodrošināšana
13. Iestāde nodrošina visiem izglītojamajiem, darbiniekiem, pakalpojumu sniedzējiem un
citiem iestādes apmeklētājiem iespēju ievērot roku higiēnu (roku mazgāšana ar siltu tekošu
ūdeni un ziepēm, higiēniski roku nosusināšanas līdzekļi, roku dezinfekcijas līdzekļi).
14. Telpās, t.sk. tualetes telpās, ir izvietota pieejama un skaidri salasāma informācija ar
atgādinājumu par higiēnas prasību ievērošanu.
15. Darbinieki un izglītojamie, ierodoties iestādē, lieto maiņas apavus. Pēc apavu maiņas
mazgā vai dezinficē rokas.
16. Pirms un pēc ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma, pēc pastaigas ārā rūpīgi ar ūdeni un ziepēm
vismaz 40 sekundes tiek mazgātas rokas. Roku nosusināšanai tiek lietoti vienreiz lietojamie
dvieļi vai dvieļi atbilstoši individuālajam marķējumam.
17. Darbinieki pēc iespējas lieto tikai personīgos rakstāmpiederumus.
18. Telpās, kurās mainās izglītojamo plūsma (mūzikas un sporta zālē), pēc katras
rotaļnodarbības skolotājs dezinficē koplietošanas virsmas un inventāru.
19. Regulāri tiek vēdinātas iestādes telpas pēc iestādē izstrādāta vēdināšanas režīma.
20. Iestādes telpu uzkopšana tiek veikta katru dienu saskaņā ar telpu uzkopšanas plānu. Katrā
uzkopšanas reizē tiek tīrītas visas koplietošanas virsmas (durvju rokturi, galdu virsmas,
virsmas tualetēs, ūdens krāni, skārienjūtīgās ierīces), izmantojot dezinfekcijas līdzekļus.
21. Bērnu guldināšanā tiek ievērots princips “galva pret kājām”.
22. Rūpīgi tiek izvērtēta koplietošanas priekšmetu un rotaļlietu izmantošana telpās. Rotaļlietas
tiek mazgātas, netiek dezinficētas.
23. Netiek izmantotas mīkstās rotaļlietas un tādas rotaļlietas, kuras nedrīkst mazgāt.
24. Netiek pieļauta personīgo rotaļlietu nešana no mājām.
V. Rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums
25. Aizdomas vai saslimšanas gadījums darbiniekam:
25.1. ja darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās slimības pazīmes (drudzis,
klepus, elpas trūkums), darbinieks pārtrauc pienākumu veikšanu un dodas mājās;
25.2. ja, dodoties mājās, ir iespējams kontakts ar citām personām (iestādē vai transportā),
darbinieks lieto sejas masku;
25.3. darbinieks telefoniski informē iestādes vadību;
25.4. darbinieks sazinās ar savu ģimenes ārstu un vienojas par turpmāku ārstēšanu;
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25.5. ja konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukta Neatliekamā medicīniskā
palīdzība;
25.6. ja šis gadījums būs epidemioloģiski saistīts ar iestādi, SPKC epidemiologi noteiks
īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai;
25.7. darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis
darbnespējas lapu).
26. Aizdomas vai saslimšanas gadījums izglītojamajam:
26.1. ja izglītojamajam, atrodoties iestādē, parādās slimības pazīmes (drudzis, klepus,
elpas trūkums):
- izolācija atsevišķā telpā (medmāsas kabinetā),
- skolotāja, kurš atradies kontaktā ar šo izglītojamo klātbūtne,
- sejas aizsegu lietošana (izglītojamajam mutes, deguna aizsegs/maska, pieaugušajam
– medicīniskā sejas maska),
- vecāku informēšana,
- vecāki nekavējoties ierodas pēc bērna, informē ģimenes ārstu,
- izglītojamais uzsāk ārstēšanos atbilstoši ārsta ieteikumiem;
26.2. ja konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukta Neatliekamā medicīniskā
palīdzība;
26.3. ja šis gadījums būs epidemioloģiski saistīts ar konkrēto iestādi, SPKC epidemiologi
noteiks īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai;
26.4. ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk izglītojamajiem,
iestāde rīkojas atbilstoši infekcijas slimību ierobežošanas kārtībai.
27. Ja izglītojamajam vai darbiniekam tiek konstatēta Covid-19 infekcija, iestādes vadītāja par
šo faktu informē Jēkabpils novada pašvaldību, SPKC epidemiologi nosaka īpašus
pretepidēmijas pasākumus, sniedz iestādei rekomendācijas un lemj par karantīnas
noteikšanas nepieciešamību atsevišķai grupai vai visai iestādei.
V. Nodarbināto testēšana
28. Ja iestādē nodarbinātajam, kurš ikdienā ir kontaktā ar izglītojamajiem, nav sadarbspējīga
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, tad nodarbinātais reizi nedēļā veic obligātu
rutīnas skrīninga testu.
29. Atbildīgais par testu veikšanas organizēšanu, testēšanas un sadarbspējīgo sertifikātu
pārbaudi tiek noteikts ar iestādes vadītājas rīkojumu.
V. Mācību procesa organizēšana
30. Lai nodrošinātu piesardzības pasākumu ievērošanu, iestādē mācību procesu var īstenot
piemērojot šādus modeļus saskaņā ar IZM izstrādātajām vadlīnijām:
30.1. A modelis – mācības iestādē klātienē bez attālinātā mācību procesa elementiem;
modeli izmanto, ja iestāde var nodrošināt visas epidemioloģiskās drošības prasības un
iestādē nav konstatēti inficēšanās vai saslimšanas gadījumi;
30.2. C modelis – pilnībā attālinātas mācības, ja iestādē ir konstatēta inficēšanās vai
saslimstība ar Covid-19 vai SPKC ir noteicis obligātus pretepidēmijas pasākumus
valsts, pašvaldības vai iestādes līmenī; C modeli var piemērot atsevišķai grupai vai
visai iestādei.
31. Mācību procesa īstenošanas modeļa izvēli un mācību procesa organizāciju nosaka
atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai konkrētajā brīdī. A un C modeļi iestādē var tikt
īstenoti vienlaicīgi (C modelis konkrētai grupai, pārējām grupām A modelis).
32. Īstenojot A modeli, izglītības process iestādē tiek nodrošināts atbilstoši apstiprinātajam
rotaļnodarbību sarakstam, kurā var tikt veiktas izmaiņas atbilstoši epidemioloģiskajai
situācijai izglītības iestādē vai valstī.
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33. Īstenojot C modeli:
33.1. skolotāji:
33.1.1. savstarpējā sadarbībā plāno attālinātām mācībām pielāgotu saturu, samazinot
apgūstamā mācību satura apjomu, veido un savlaicīgi iepazīstina vecākus ar
mācību plānu vismaz nedēļai;
33.1.2. regulāri sniedz atgriezenisko saiti;
33.1.3. sadarbojas ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem;
33.2. izglītojamie:
33.2.1. ievēro dienas režīmu;
33.2.2. izpilda skolotāju uzdoto;
33.3. vecāki vai likumiskie pārstāvji:
33.3.1. sadarbojas ar iestādi, informē skolotājus par bērna mācīšanos un iespējamiem
sarežģījumiem;
33.3.2. atbalsta bērnu, izrāda interesi par bērna mācībām;
33.3.3. iestādes noteiktajā kārtībā iesniedz skolotājam bērna izpildītos uzdevumus.
VI. Noslēguma jautājumi
34. Noteikumi stājas spēkā 2021.gada 1.septembrī.
35. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi tiek atzīti par spēku zaudējušiem 25.08.2020. iekšējie
noteikumi Nr.11 “Kārtība mācību procesa organizēšanai, ievērojot epidemioloģisko
situāciju Covid-19 laikā Viesītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē
“Zīlīte”” un Nr.12 “Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanas prasības Viesītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē
“Zīlīte”’.
Vadītāja

Iveta Maševska
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