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IEKŠĒJIE   NOTEIKUMI 

Alojā 

 

KĀRTĪBA, KĀDĀ ALOJAS AUSEKĻA VIDUSSKOLĀ  

TIEK ĪSTENOTI EPIDEMIOLOĢISKĀS  DROŠĪBAS  PASĀKUMI  

UN  HIGIĒNAS  PRASĪBAS  COVID-19  INFEKCIJAS IZPLATĪBAS  

IEROBEŽOŠANAI 
 

Izdoti  saskaņā ar 

Valsts Izglītības likuma 10. Panta trešās daļas 2.punktu un 

09.06.2020. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

 

 

2020. gada 25. augustā 

I. Vispārīgie jautājumi 
1. Kārtība nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu Covid-19 

infekcijas izplatību Alojas Ausekļa vidusskolā (turpmāk – izglītības iestāde). 

2. Kārtība ir saistoša visiem izglītības iestādes darbiniekiem. 

3. Kārtība pieejama: 

3.1 izglītības iestādes lietvedībā; 

3.2 izglītības iestādes tīmekļa vietnē www.aavsk.lv 

4. Izglītības iestādes darbiniekus ar kārtību iepazīstina izglītības iestādes direktors (turpmāk – 

direktors) vai tā pilnvarota persona. 

5. Grozījumus kārtībā veic ar direktora rīkojumu. 

6. Izglītojamo vecākiem un/vai likumīgajiem aizbildņiem (turpmāk – vecāki) ir pienākums 

nekavējoties informēt izglītības iestādi, ja izglītojamam  konstatēta  saslimšana ar Covid-19 

infekciju vai izglītojamam bijusi saskarsme ar personu, kas atzīta par Covid-29 infekcijas 

slimnieka kontaktpersonu. 

7. Ja izglītības iesādē konstatēta persona ar Covid-19 infekcijai līdzīgiem simptomiem, saslimušais 

nekavējoties jāizolē no veselām personām. 

8. Direktors nodrošina informācijas sniegšanu attiecīgā Slimību profilakses un kontroles centra 

reģiona epidemiologam, konstatējot akūtas elpceļu infekcijas saslimšanas pazīmes izglītības 

iestādē. 

9. Konstatējot saslimšanas gadījumus, direktors organizē tālākos pasākumus un informē 

darbiniekus par turpmāko rīcību. 

10. Lēmums par attālināta mācību procesa īstenošanu vai mācību procesa pārtraukšanu tiek 

pieņemts atkarībā no epidemioloģiskās situācijas. 



2 

 

11. Vecāki un/vai likumīgie aizbildņi neved slimu izglītojamo uz izglītības iestādi (vecāku 

atbildība). 

12. Vecāki un/vai likumīgie aizbildņi informē izglītības iestādi par ceļošanas plāniem ārpus valsts 

robežām. 

 

 

II. Profilaktisku pasākumu īstenošana 
13. Izglītības iestādē netiek pieļauta personu klātbūtne, kurām novērojamas elpceļu infekcijas 

slimības pazīmes. 

14. Klases audzinātāji pārrunā ar izglītojamajiem  personīgās higiēnas ievērošanas pamatprincipus 

un nozīmi. 

15. Izglītības iestādē ir nodrošināti apstākļi roku higiēnas ievērošanai. Pie ieejas/izejas durvīm tiek 

nodrošināti bezkontakta roku dezinfekcijas līdzekļi. 

16. Izglītības iestādes medicīnas māsa  vai cita pilnvarota persona nodrošina izglītojamo un 

darbinieku ķermeņa temperatūras mērīšanu, personas veselības stāvokļa uzraudzīšanu pēc 

nepieciešamības. 

17. Ikdienas profilaktiskie pasākumi izglītības iestādē ietver regulāru mācību telpu, palīgtelpu un 

koplietošanas telpu vēdināšanu pēc katras mācību stundas, kā arī atbilstošu apstākļu 

nodrošināšanu personīgās higiēnas ievērošanai. Telpas jāvēdina, maksimāli atverot logus un 

radot caurvēja efektu. 

18. Telpās tiek nodrošināta pastiprināta virsmu tīrīšana un dezinfekcija. Īpaša uzmanība jāpievērš 

durvju rokturiem, galdu virsmām, krēslu roku balstiem, virsmām tualetēs, ūdens krāniem, 

skārienjūtīgām ierīcēm u.c. virsmām. 

19. Skolas telpu dezinfekcija  notiek  saskaņā  ar  “Telpu un virsmu  dezinfekcijas  grafiku”. 

20. Klepojot un šķaudot jāaizklāj degunu un muti ar vienreizlietojamu salveti, pēc lietošanas 

izmantoto salveti jāizmet, nekavējoties nomazgājot rokas ar ziepēm un ūdeni. Ja nav salvetes, 

šķaudot vai klepojot, cik iespējams, jāaizklāj muti un degunu ar saliektās rokas elkoņa locītavas 

iekšējo virsmu. 

21. Jāizvairās pieskarties mutei, acīm, degunam ar nemazgātām rokām. 

22. Regulāri un rūpīgi jāmazgā rokas zr ziepēm un ūdeni, lai izvairītos no infekcijas pārnešanas. 

Izglītības iestādes telpās (tai skaitā – tualetēs) ir izvietotas informatīvas norādes par pareizu 

roku mazgāšanu. 

23. Izglītības iestāde organizē mācību procesu tā, lai maksimāli novērstu klašu grupu saskari. 

24. Pēc iespējas jāizmanto tikai personīgie rakstāmpiederumi. 

25. Ja palielinās Covid-19 inficēšanās risks, noteiktās situācijās, par kurām informē direktors vai tā 

pilnvarota persona, izglītības iestādes darbiniekiem un izglītojamiem (it sevišķi – riska grupā 

esošām personām) jālieto sejas masku vai deguna un mutes aizsegu, ievērojot profilakses un 

drošības pasākumus. 

26. Visiem redzamās vietās tiek nodrošinātas skaidri salasāmas norādes par pienākumu ievērot 2 

metru distanci no citām personām. 

 

 

III. Uzturēšanās kārtība izglītības iestādē Covid-19 infekcijas  

izplatības periodā 
27. Tikai 1. klases skolēnu vecākiem ir tiesības pavadīt izglītojamo uz izglītības iestādi, kā arī 

sagaidīt pēc mācību stundām vai citām nodarbībām  līdz  skolas ārdurvīm un ievērojot 2 metru 

distanci no citām personām. 

28. Apmeklētāju plūsmu kontrolē direktora norīkotas personas. 

29. Izglītības iestādē un ārpus tās personas ievēro 2 metru distanci no citām personām. 

30. Personas iespēju robežās izvairās no drūzmēšanās izglītības iestādē un tās teritorijā, 

koplietošanas telpās, gaiteņos, ēdamzālē, kafejnīcā un garderobē. 
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31. Vecāki un citi apmeklētāji apmeklē izglītības iestādi iepriekš saskaņojot vizītes datumu, laiku 

un tikšanās vietu. 

 

IV. Mācību procesa organizācija Covid-19 infekcijas 

izplatības periodā 
32. Izglītojamie uzturas norādītajās mācību telpās, bet ne koplietošanas telpās  (zāle, gaiteņi). 

33. Pa koplietošanas telpām tikai pāriet uz nākošo klasi pēc  norādītās shēmas. 

34. Iespēju robežās mācību process tiek organizēts ārpus telpām, brīvā dabā. 

35. Mācību stundu norises laiki 1.-5. klašu izglītojamiem: 

 

Stunda pēc kārtas Laiks 

1. 9.00-9.40 

2. 9.50-10.30 

3. 10.40-11.20 

Pusdienas  11.30 – 12.10 

4. 12.10-12.50 

5. 13.00-13.40 

6. 13.50-14.30 

7. 14.35-15.15 

 

36. Mācību stundu norises laiki 6.-12. klašu izglītojamiem: 

 

Stunda pēc kārtas Laiks 

0. 8.10-8.50 

1. 9.00-9.40 

2. 9.50-10.30 

3. 10.40-11.20 

4. 11.30-12.10 

Pusdienas12.10-12.50 

5. 13.00-13.40 

6. 13.50-14.30 

7. 14.35-15.15 

8. 15.20-16.00 

 

V. Interešu izglītības darba organizācija Covid-19 infekcijas  

izplatības periodā 
37. Interešu izglītības nodarbībās piedalās ne vairāk par 30 (trīsdesmit) personām vienā grupā. 

38. Nodarbības organizē katrai grupai atsevišķi, nepieļaujot grupu savstarpējo mijiedarbību. 

39. Interešu izglītības darba organizācijā ievēro šajā kārtībā minētos nosacījumus. 

40. Vecāki izvērtē izglītojamā noslodzi un līdzdalību interešu izglītībā, ja izglītojamais apmeklē 

vienu vai vairākas interešu izglītības nodarbības/pulciņus/kolektīvus. 

 

VI. Izglītojamo ēdināšanas organizācija Covid-19 infekcijas  

izplatības periodā 
41. Izglītojamiem  tiek  nodrošinātas skolas pusdienas ēdamzālē. 

42. Skolas pusdienas tiek nodrošinātas 2 (divās) maiņās pa klašu grupām: 

1., 4., 5. klase – 11.30-11.45 

2., 3.a, 3.b klase – 11.50-12.05 

6.a, 6., 7. klase – 12.10-12.25 

8., 9.a, 9.b klase – 12.30-12.45 
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10., 11., 12. klase – 12.25 (kafejnīcā) 

43. Pirms  ēdienreizēm jāievēro roku higiēna un jāievēro iepriekš aprakstītie drošības pasākumi. 

 

VII. Rīcība, ja izglītojamam konstatēta saslimšanas pazīmes 
44. Ja izglītojamam, atrodoties izglītības iestādē, parādās slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas 

trūkums), izglītības iestāde nodrošina: 

44.1 izglītojamā izolāciju atsevišķā telpā (telpa skolas sporta hallē); 

44.2 pieaugušā  klātbūtni (ja tas ir nepieciešams); 

44.3 vecāku un ģimenes ārsta informēšanu. 

45. Ja konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukta Neatliekamā medicīniskā palīdzība. 

46. Saslimusī persona nedrīkst apmeklēt izglītības iestādi līdz ģimenes ārsta  atzinuma saņemšanai, 

kas atļauj izglītojamā atgriešanos izglītības iestādē. 

 

VIII. Rīcība, ja darbiniekam konstatētas saslimšanas pazīmes 

47. Ja izglītības iestādes darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās slimības pazīmes (drudzis, 

klepus, elpas trūkums), darbinieks pārtrauc pienākumu veikšanu un dodas mājās. 

48. Ja konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukta Neatliekamā medicīniskā palīdzība. 

49. Darbinieks  par saslimšanu telefoniski un/vai rakstveidā informē direktoru. 

50. Darbinieks sazinās ar savu ģimenes ārstu un vienojas par turpmāku ārstēšanu. 

51. Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas 

lapu). 

 

 

 

 

Direktore      I.Šternfelde 

 


