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1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. “Kārtība, kādā tiek īstenoti piesardzības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai Rudzātu vidusskola” nosaka Iestādes, darbinieku, izglītojamo, vecāku
un skolai nepiederošu personu rīcību vīrusa izplatības iespēju mazināšanai un seku ātrai
novēršanai.
1.2. Kārtība saistoša izglītojamajiem, pedagogiem, tehniskajiem darbiniekiem un visiem
skolas apmeklētājiem.
2. MĀJAS KARANTĪNAS UN IZOLĀCIJAS NOSACĪJUMU IEVĒROŠANA UN
VESELĪBAS UZRAUDZĪBA
2.1. Netiek pieļauta personu, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra
izolācija, klātbūtne iestādē.
2.2. Netiek pieļauta bērnu un darbinieku ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne
iestādē.

2.3. Iestāde informē darbiniekus, izglītojamos un viņu vecākus vai likumiskos pārstāvjus
par nepieciešamību sekot savam veselības stāvoklim, par Covid-19 simptomiem un
individuāliem profilakses pasākumiem un rīcību, ja kādam parādās elpceļu infekcijas
simptomi, nodrošinot informācijas pieejamību viegli uztveramā veidā.
2.4. Iestāde nodrošina vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem pieejamu informāciju par:
 to, ka izglītojamie ar infekcijas slimības pazīmēm netiek uzņemti iestādē;
 rīcību, ja izglītojamajam tiek konstatētas slimības pazīmes;
 pienākumu ievērot pašizolācijas, mājas karantīnas un izolācijas nosacījumus
saskaņā ar MK noteikumiem Nr.360;
 nepieciešamību informēt iestādi par izglītojamā prombūtnes iemeslu.
2.5. Izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem nekavējoties jāinformē iestādes
atbildīgā persona, ja izglītojamam konstatēta Covid-19 infekcija.
3. RĪCĪBA, JA IR AIZDOMAS VAI TIEK ATKLĀTS INFEKCIJAS GADĪJUMS
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ
3.1. Ja iestādes darbiniekam, 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 atbildīgo
personu, kā arī, sazināties ar savu ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas
režīmu. Ja ir iespējams kontakts ar citiem cilvēkiem izglītības 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).
3.2. Ja izglītojamajam, atrodoties iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības
pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), iestāde:
 izolē izglītojamo atsevišķā telpā, un, ja nepieciešams, atbilstoši izglītojamā
vecumam, nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar izglītojamo personu
pirms tam.
 lai novērstu darbinieka inficēšanās risku, izglītojamais lieto sejas masku vai deguna
un mutes aizsegu, bet darbinieks – medicīnisko sejas masku;
 sazinās ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kas nekavējoties
ierodas pēc izglītojamā. Vecāki telefoniski kontaktējas ar izglītojamā ģimenes ārstu;
 pārliecinās, ka izglītojamais tiks ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim, un
atgriezīsies iestādē saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem.
3.3. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes ir konstatētas diviem vai vairāk izglītojamiem, un
ir aizdomas par grupveida saslimšanu, iestāde rīkojas atbilstoši iestādes infekcijas
slimību ierobežošanas kārtībai, izolē izglītojamos, nodrošinot pieaugušā klātbūtni, ja
tas nepieciešams, lieto sejas maskas un mutes/deguna aizsegus atbilstoši iepriekš
minētajam, sazinās ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem un
nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimības profilakses un kontroles centra
(SPKC) Latgales reģionālās nodaļas epidemiologam (Rēzeknē – t. 6462436,
Daugavpils – 65451489).
3.4. Ja kādam no darbiniekiem vai izglītojamajiem ir konstatēta Covid-19 infekcija,
iestādes vadītājs par šo faktu un saņemtajiem SPKC norādījumiem informē iestādes
dibinātāju.

4. DISTANCĒŠANĀS PASĀKUMI
4.1. Rudzātu vidusskola ir noteikusi kārtību, kādā izglītojamo vecāki vai likumiskie
pārstāvji, kā arī citas personas var uzturēties izglītības iestādē, tai skaitā konkretizējot
vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības par distancēšanos un apmeklētāju
plūsmas organizēšanas prasību ievērošanu. Prasības publiskotas Rudzātu vidusskolas
mājaslapā www.rudzatuvsk.lv, sadaļā “Normatīvie akti”.
4.2. Par atbildīgo personu, kura koordinē noteikto prasību un šo vadlīniju ieviešanu un
uzraudzību Rudzātu vidusskolas telpās, Miera ielā 13, Rudzātos, direktore ir norīkojusi
direktores vietnieci Maiju Brūveri.
4.3. Ārpusstundu aktivitātes un pasākumi tiek organizēti, izvērtējot to nepieciešamību un
drošības ievērošanas iespējas (klasēs, ārpus telpām), kā arī paredzot distancēšanās un
higiēnas prasību ievērošanu.
4.4. Iestāde pēc iespējas nodrošina, ka visas mācību aktivitātes un pasākumi notiek katrai
klasei atsevišķi, iespēju robežās mazinot to izglītojamo skaitu, kas nonāk ciešā kontaktā
un iespēju robežās mazina šo klašu savstarpējo sastapšanos.
4.5. Iestāde organizē izglītojamo un apmeklētāju plūsmu, lai novērstu izglītojamo un
vecāku drūzmēšanos izglītības iestādes apkārtnē.
4.6. Iestāde organizē un pēc iespējas mazina izglītojamo vairākkārtēju došanos ārpus
izglītības iestādes teritorijas dienas ietvaros.
4.7. Iestāde apzina vietas iestādes ārtelpās un iekštelpās, kur pastāv riski drūzmēties lielam
skaitam cilvēku, piemēram, garderobē, ēdnīcā, un plāno izglītojamo plūsmu šajās
vietās, izkārtojot norādes uz sienām, lai novērstu drūzmēšanos.
4.8. Iestādes darbiniekiem un apmeklētājiem redzamās vietās ir izvietotas skaidri salasāmas
norādes – ievērot 2 m distanci no pārējām personām. Kāpnēs izvietoti marķējumi
virzībai vienā virzienā, lai mazinātu drūzmēšanos.
4.9. Izglītības iestāde ēdināšanu nodrošina divos garajos 20 minūšu starpbrīžos. Starpbrīdī
no plkst. 11:20 līdz 11:40 ēdināšanu nodrošina 1.-6. klasei, bet starpbrīdī no plkst.
12:20 līdz 12:40 – 7.-12. klasei. Pirmsskolas grupām ēdināšanu nodrošina no plkst.
12:00 līdz 12:20, katrai pirmsskolas grupai atrodoties pie atsevišķa galda. Katra klase
ēdnīcā tiek izvietota ar distanci no pārējām klašu grupām. Neklātienes programmā
ēdināšanu nodrošina no plkst. 13:10 līdz 13:30. Pirms ienākšanas ēdnīcā visi veic roku
mazgāšanu un to dezinfekciju. Ēdnīcā regulāri vēdina telpas, kā arī veic galdu, solu
tīrīšanu, pielietojot dezinfekcijas līdzekļus. Regulāri (pēc katras grupas ēdināšanas)
tiek veikta telpu mitrā uzkopšana.
4.10. Izglītības iestāde, organizējot izglītojamo transportu, pārvadājumus organizē tā, lai
transportā izglītojamajiem būtu iespējams ievērot piesardzības pasākumus.
Epidemioloģiskajai situācijai pasliktinoties, apsver iespēju iestādes norīkotajā
transportlīdzeklī lietot sejas maskas vai mutes un deguna aizsegus. Izglītojamo
transportā divas reizes dienā tiek veikta tā uzkopšana un dezinfekcija (durvju rokturi,
krēslu roku balsti, grīda).
5. HIGIĒNAS NODROŠINĀŠANA
5.1. Iestāde konkretizē un izvieto redzamās vietās vispārējās epidemioloģiskās drošības
prasības par higiēnas prasību ievērošanu. Šīs prasības ir pieejamas gan izglītojamajiem,
gan to vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kā arī citām personām. Prasības ir
publiskotas arī iestādes mājaslapā www.rudzatuvsk.lv

5.2. Bieži un rūpīgi jāmazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pirms un pēc ēšanas, pēc
tualetes apmeklējuma vai pēc pastaigas ārā. Roku mazgāšana jāveic vismaz 40
sekundes. Iestādē jālieto maiņas apavi. Pēc apavu maiņas jāmazgā rokas.
5.3. Iestāde nodrošina visiem izglītojamajiem, darbiniekiem, pakalpojumu sniedzējiem un
citiem iestādes apmeklētājiem iespēju ievērot roku higiēnu. Pie skolas ieejas, gaiteņos,
tualetēs, kā arī visās klases telpās ir pieejami dezinfekcijas līdzekļi.
5.4. Iestādē ir izvietota izglītojamiem pieejama, skaidri salasāma informācija ar
atgādinājumu par higiēnu, tai skaitā tualetes telpās.
5.5. Iespēju robežās tiek samazināts kopīgi lietojamo virsmu un priekšmetu skaits un vietās,
kur tas nav iespējams, (piemēram, datorklasēs) pastiprināti tīra koplietošanas virsmas
(datorpeli, klaviatūru, galda virsmas).
5.6. Regulāri tiek vēdinātas klases telpas un gaiteņi.
5.7. Regulāri tiek veikta telpu uzkopšana. Rūpīgi tīra koplietošanas virsmas (durvju
rokturus, galdu virsmas, atbalsta virsmas, virsmas tualetēs, ūdens krānus), pielietojot
dezinfekcijas līdzekļus.
6. INTERNĀTA IZMANTOŠANA
6.1. Izmitinot izglītojamos internātā, tiek ievēroti šādi principi:
 koplietošanas telpas tiek izmantotas tikai nepieciešamības gadījumos, un netiek
pieļauta izglītojamo pulcēšanās koplietošanas telpās;
 koplietošanas telpu (tualetes, dušas telpu) izmantošana tiek plānota, lai nodrošinātu
2m distances ievērošanu un nepieļautu izglītojamo pulcēšanos;
 telpās tiek nodrošināta roku mazgāšanas iespēja ar ūdeni un ziepēm, kā arī, ir
pieejami roku dezinfekcijas līdzekļi;
 telpās, t.sk. tualetes telpās, tiek izvietota skaidri salasāma informācija ar
atgādinājumu par higiēnu;
6.2. rūpīgi tiek tīrītas visas koplietošanas virsmas.
7. IETEIKUMI PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS GRUPU DARBA ORGANIZĒŠANAI
7.1. Iestāde organizē izglītojamo pieņemšanu un nodošanu vecākiem vai likumiskajiem
pārstāvjiem pie iestādes ieejas (bērnudārza spēļu laukuma teritorijā), lai mazinātu
pulcēšanās iespējas un ievērotu distancēšanos.
7.2. Jaunāko grupu bērniem, organizējot adaptāciju pirmsskolas iestādē, iespēju robežās, to
nodrošina bez vecāku vai likumisko pārstāvju klātbūtnes, vienojoties par noteiktu bērna
ierašanās un izņemšanas laiku. Ja tomēr nepieciešama vecāku vai likumisko pārstāvju
klātbūtne, tad iestāde to nodrošina pēc iespējas nošķirti no citiem – atsevišķā telpā.
7.3. Bērnu guldināšanā, pēc iespējām tiek nodrošināts princips “galva pret kājām”.
7.4. Ēdināšana tiek organizēta iestādes ēdnīcā, vienlaikus ēdot kopā visām grupām, bet
nodrošinot to, ka grupas ir nodalītas viena no otras.
7.5. Iestāde rūpīgi izvērtē koplietošanas priekšmetus un rotaļlietas grupu telpās, izņemot no
aprites to, ko nevar regulāri katru dienu pienācīgi mazgāt un dezinficēt (pārsvarā
attiecas uz lietām, kuras bērni liek mutē, vai citādi piesārņo ar elpceļu izdalījumiem).
Regulāri veic rotaļlietu mazgāšanu, izmantojot mazgāšanas līdzekļus. Iestādē
neizmanto mīksto grīdas segumu, mīkstās rotaļlietas un citas, kuras nav iespējams
mazgāt. Audzēkņiem aizliegts nest uz iestādi rotaļlietas no mājām. Rotaļlietu
dezinfekcija nav pieļaujama.
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“Kārtība, kādā tiek organizēts mācību process, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā” saskaņota
17.08.2020. Skolas padomes sēdē Nr.2.

