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Kārtība par Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu ievērošanu
Riebiņu vidusskolā
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija
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Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 26.punktu
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1. Kārtība nosaka izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem un citām personām saistošu
uzturēšanās kārtību izglītības iestādē (Iestāde), konkretizējot vispārējās epidemioloģiskās drošības
prasības par distancēšanos un apmeklētāju plūsmas organizēšanas prasību ievērošanu, atbildīgos par
informēšanas, distancēšanās, higiēnas, personas veselības stāvokļa uzraudzības un no tiem izrietošo
prasību ievērošanu un kontroli, koplietošanas telpu izmantošanu, ēdināšanas organizēšanu.
2. Informēšanas pasākumi
 Kārtība pieejama izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem e-klases pastā un
publiskota Iestādes tīmekļa vietnē www.riebinuvidusskola.lv.
 Atbildīgās personas, kuri koordinē noteikto prasību ieviešanu un uzraudzību Riebiņu vidusskolā,
direktora vietnieks audzināšanas darbā Rita Pudāne. (tālrunis 25947512), direktora vietnieks
saimnieciskā darbā Juris Čižiks (tālrunis 29100906),
 Iestādes vadītājs informē Iestādes darbiniekus un pakalpojumu sniedzējus par „Kārtību par Covid19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu ievērošanu Riebiņu vidusskolā”
 Klašu audzinātāji informē izglītojamos, viņu vecākus vai likumīgos pārstāvjus par minēto kārtību.
 Iestādē organizē periodisku darbinieku profilaktisku izmeklēšanu uz Covid-19.
 Iestādē nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai
kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.
 Komunikācija ikdienā ar izglītojamo vecākiem notiek izmantojot: www.e-klase.lv, skolas e-pastu
riebinuvsk@riebini.lv; skolas mājas lapu www.riebinuvidusskola.lv; tālrunis 65323684 vai
t.28669397 skolas direktore Ineta Anspoka
3. Distancēšanās pasākumi
 Pats galvenais noteikums Iestādē – nedrūzmēties, turēties drošā attālumā.
 Iestādes telpās redzamās vietās izvietotas skaidri salasāmas norādes par 2 m distances ievērošanu.





















Mācības notiek klātienē un Iestāde nodrošina distancēšanās iespēju, koplietošanas telpu
(garderobju, gaiteņu) piepildījumu un izglītojamo plūsmas organizēšanu.
Iestāde organizē 1.-4.klašu izglītojamo pieņemšanu un nodošanu vecākiem vai likumiskajiem
pārstāvjiem pie Iestādes ieejas vai teritorijā, nodrošinot iespēju distancēties, vienojoties ar klases
audzinātāju/pagarinātās grupas skolotāju par noteiktu bērna ierašanās un izņemšanas laiku.
5.-12. klašu izglītojamo kustību regulē dežūrskolotājs un dežurējošais administrators.
Izglītojamo vecāki skolā ienāk tikai iepriekš saskaņojot tikšanos ar pedagogiem vai skolas
administrāciju reģistrējoties iestādes kancelejā.
Lai novērstu drūzmēšanos. garderobes atrodas skolas telpas dažādās vietās. Katrai klasei lietošanā
norādīts konkrēts garderobes skapītis.
Iestādes darbiniekiem un apmeklētājiem redzamās vietās ir izvietotas skaidri salasāmas norādes –
ievērot 2 m distanci no pārējām personām.
Skolēniem un darbiniekiem plānots nodrošināt siltas pusdienas.
Ēdināšanu organizē vairākās maiņās ēdamzālē konkrētām klašu grupām, iespēju robežās
nodrošinot 2 metru distanci starp galdiem.
Klašu audzinātāji/klašu vecākie līdz plkst.9.50 veic pusdienu pieteikšanu ēdnīcā
Pusdienot klases dodas pēc noteikta laika grafika :
o 1., 3., 4. klases plkst.11.20-11.30
o 2., 5., 6. klases plkst.11.35—11.45
o 7.-9. klases plkst.12.30-12.40
o 10.-12. klases plkst. 12.45-12.55
Nokļūšanai izglītības iestādē, skolēni izmanto sabiedrisko transportu un pašvaldības nodrošinātu
transportu
Iestādē darbojas pagarinātā grupa.
Transportā izglītojamie ievēro distancēšanos, var lietot sejas maskas vai mutes un deguna aizsegus.
Skolēnu plūsmu nepārklāšanos un distancēšanās Iestāde ievēros organizējot mācību procesu
klātienē, organizējot vienas klases/grupas skolēniem mācības vienā klašu telpā un plānojot bloka
stundas .
Izglītojamie mācību procesa ietvaros kopā ar pedagogu var atrasties ārpus skolas teritorijas.

4.Higiēnas nodrošināšana











Skolas telpās izvietotas skaidri salasāmas norādes par pareizas roku higiēnas ievērošanu.
Iestādē ir iespēja izmantot sejas masku, citus aizsardzības līdzekļus. Izlietotie individuālās
aizsardzības līdzekļi jāizmet marķētos atkritumu maisos.
Iestāde nodrošina visiem izglītojamajiem, darbiniekiem, pakalpojumu sniedzējiem un citiem
iestādes apmeklētājiem iespēju ievērot roku higiēnu.
Roku dezinfekcija pieejama katrā stāvā vairākās vietās, kur izvietots 70% spirtu saturošs roku
dezinfekcijas līdzeklis (pie skolas ieejām, sporta zāles, ēdnīcas, datorklases, bibliotēkas, 2.un
3.stāvā)
Mācību priekšmeta pedagogs nodrošina, ka izglītojamie pēc iespējas lieto tikai personīgos
rakstāmpiederumus, mācību grāmatas, mazina rakstāmpiederumu nodošanu no vienas personas
citai.
Mācību stundu laikā pedagogi organizē dinamiskās pauzes, nodrošina regulāru telpu vēdināšanu.
Mācību stundas sportā tiks organizētas gan sporta zālē, gan ārā (piemērotos laikapstākļos).
Iestādē tiek plānotas interešu izglītības nodarbības.









Pastiprināti tīra visas koplietošanas virsmas (durvju rokturus, galdu virsmas, krēslu roku balstus un
atbalsta virsmas, virsmas tualetēs, ūdens krānus, skārienjutīgās ierīces, datorus), pielietojot
dezinfekcijas līdzekļus.
Dežurējošā apkopēja mācību stundu laikā veic gaiteņu vēdināšanu un koplietošanas telpu tīrīšanu,
dezinfekciju.
Koplietošanas telpas izglītojamie izmanto tikai nepieciešamības gadījumos. Koplietošanas telpu
(tualetes, dušas telpa) izmatošanu organizē mācību priekšmeta pedagogs, kā arī seko līdzi
izglītojamo roku mazgāšanas vai dezinfekcijas kvalitātei.
Iespēju robežās atrodoties Iestādē jālieto maiņas apavi.
Iestāde ievēro citas konkrētajā brīdī spēkā esošas Veselības ministrijas noteiktās epidemioloģiskās
un sanitāri higiēniskās prasības.

5. Personas veselības stāvokļa uzraudzība






Iestāde veic rūpīgu bērnu veselības novērošanu katru dienu.
Skolas medmāsa pēc saviem ieskatiem veic temperatūras mērīšanu un pēc tam attiecīgi rīkojas
atbilstoši noteiktajai kārtībai.
Ja darbinieks ir bijis saskarē ar izglītojamo, kuram ir konstatēta Covid – 19 infekcija, tad
darbiniekam ir jāievēro 14 dienu pašizolācijā.
Ja darbiniekam vai izglītojamam Iestādē ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukts
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.
Personām, kuras pieder Covid-19 infekcijas riska grupai, sekot savam veselības stāvoklim, ārstēt
hronisko slimību, lai novērstu slimības saasinājumus, ievērot profilakses pasākumus, nedoties uz
Iestādi ar slimības pazīmēm.

6.Rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums, veicot darba pienākumus, parādās
akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums):




Darbinieka pienākums ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās, telefoniski informēt
Iestādes vadītāju un sazināties ar ģimenes ārstu
Ja ir iespējams kontakts ar citiem cilvēkiem Iestādē vai sabiedriskajā transportā, darbinieks lieto
sejas masku vai mutes un deguna aizsegu.
Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas lapu).

7.Ja izglītojamajam, atrodoties Iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis,
klepus, elpas trūkums) Iestāde:






Izolē izglītojamo atsevišķā telpā (dienesta dzīvoklis), un, ja nepieciešams atbilstoši izglītojamā
vecumam, nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar izglītojamo pirms tam, klātbūtni
Lai novērstu inficēšanās risku, izglītojamais un darbinieks lieto sejas masku vai deguna un mutes
aizsegu
Klases audzinātājs sazinās ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kas nekavējoties
ierodas pēc izglītojamā.
Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu;
Izglītojamais atgriezīsies Iestādē saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem.

8.Ja izglītojamam vai Iestādes darbiniekam tiks konstatēta Covid-19 infekcija:






SPKC epidemiologi nosaka īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un
sniedz individuālas rekomendācijas Iestādes vadībai, iesaistītajām personām, kā arī lemj par
karantīnas noteikšanas nepieciešamību atsevišķai klasei vai iestādei.
Iestādes vadītājam ir pienākums pildīt SPKC norādījumus.
Iestādes vadītājs par šo faktu un saņemtajiem SPKC norādījumiem informē dibinātāju/Riebiņu
novada izglītības jautājumu koordinatori (e-pasts: evelina.visocka@riebini.lv)
Dibinātāja pārstāvis informē Izglītības kvalitātes valsts dienestu (e-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv) par
faktu, ja Iestādei tiek noteikta karantīna.

9.Internātu un dienesta viesnīcu izmantošana

















Internātu izglītojamie izmanto, pamatojoties uz vecāku iesniegumu.
Koplietošanas telpu (tualetes, dušas telpa) izmatošanu plāno un uzrauga internāta skolotājs.
Telpās nodrošināta roku mazgāšanas iespēja ar siltu ūdeni un ziepēm, kā arī tiek izvietoti roku
dezinfekcijas līdzekļi
Telpās, t.sk. tualetes telpās, tiek izvietota izglītojamiem pieejama, skaidri salasāma informācija ar
atgādinājumu par higiēnu
Rūpīgi tiek tīrītas visas koplietošanas virsmas.
Internātā dzīvojošo izglītojamo tuvinieku apmeklējumos ievēro vispārējos piesardzības pasākumus
– distancēšanos un roku dezinficēšanu.
Apmeklējumu iepriekš saskaņo ar internāta skolotāju. Par katru apmeklējumu reizi tiek veikta
apmeklētāju reģistrācija atbilstoši MK noteikumu Nr. 360 8.3.apakšpunktam (atzīmējot
apmeklētāja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, kā arī norādot vizītes laiku. Šos datus glabā 14
dienas, gadījumam, ja tas būs nepieciešams epidemioloģiskajai izmeklēšanai, norādot datu
apstrādes mērķi.)
Apmeklējumus organizē atsevišķā apmeklētāju telpā (Multi centrs), vienā apmeklējuma reizē ne
vairāk kā viena persona (izņēmuma gadījumā vairāki vienas ģimenes locekļi, kas dzīvo vienā
mājsaimniecībā).
Pēc gultas izvieto tālāk vienu no otras. Izglītojamo guldināšanā ievēro principu – „galva pret
kājām”. Gultas veļu mainīt 2x nedēļā.
Ēdināšanu organizē ēdamzālē, ēd grupas nodalot vienu no otras.
Internāta skolotāji un aukles rūpīgi izvērtē koplietošanas priekšmetus un rotaļlietas grupas telpās
un izņem no aprites to, ko nevar regulāri katru dienu pienācīgi mazgāt un dezinficēt (pārsvarā
attiecas uz tādām lietām, kuras bērni liek mutē vai citādi piesārņo ar elpceļu izdalījumiem).
Aukles regulāri veic rotaļlietu mazgāšanu, izmantojot mazgāšanas līdzekļus.
Iestādē neizmanto mīkstās un citas rotaļlietas, kuras nav iespējams mazgāt, kā arī audzēkņi nenes
uz Iestādi rotaļlietas no mājām. Rotaļlietu dezinfekcija nav pieļaujama.

10.Noslēguma jautājumi:


Kārtība var tik grozīta vai papildināta mainoties epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid – 19
infekcijas izplatības ierobežošanai.

Akceptēts Riebiņu vidusskolas administrācijas sanāksmē 25.08.2020.
Riebiņu vidusskolas direktore

I. Anspoka

