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Kārtība, kādā Ķeipenes pamatskolā, kā arī pirmsskolas grupās tiek
veikti epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid – 19 infekcijas
izplatības ierobežošanai
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija
noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 26.punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību un atbildīgos par informēšanas, distancēšanās,
higiēnas, personas veselības stāvokļa uzraudzības un no tiem izrietošo prasību
ievērošanu, tai skaitā par izglītojamo un citu apmeklētāju plūsmas
organizēšanu un kontroli, koplietošanas telpu izmantošanu, ēdināšanas
organizēšanu, transporta (skolas autobusa) izmantošanu.
2. Informēšanas pasākumi:
2.1. Skolā norīkota atbildīgā persona, kura koordinē noteikto prasību un
vadlīniju ieviešanu un uzraudzību – Anita Inde atbild par plūsmas
organizēšanu un kontroli, koplietošanas telpu izmantošanu, Aļona Bībere ēdināšanas organizēšanu, transporta (skolas autobusa) izmantošanu –
Didzis Ošenieks.
2.2. Skolā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas
karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.
2.3. Skolas telpās, redzamās vietās - pie abām galvenajām ieejām un pie
informācijas dēļa, skaidri salasāmas norādes par 2 m distances ievērošanu
no citu klašu izglītojamajiem.
Pirmsskolas ēkā – pie galvenās ieejas.
2.4. Skolas telpās, t.sk. tualetes telpās, skaidri salasāmas norādes par pareizas
roku higiēnas ievērošanu.
2.5. Izglītojamā vecākiem/likumīgajiem pārstāvjiem nekavējoties jāinformē
skola par izglītojamā konstatētu Covid – 19 infekciju.

2.6. Lai mazinātu skolēnu nepamatotu došanos ārpus skolas, skolas abas
galvenās ieejas durvis mācību laikā ir slēgtas un tiek atvērtas tikai stundām
beidzoties. Ejot ārā pagarinātajā dienas grupā, sporta nodarbībās vai citā
nepieciešamības gadījumā, par durvju atvēršanu atbild klases audzinātājs
vai attiecīgā brīža priekšmeta skolotājs.
2.7. Ja skolā tiek konstatēta Covid – 19 infekcija, tad izglītības iestādes
vadītājam nekavējoties ir jāinformē Ogres novada izglītības pārvaldes
vadītāja vietniece Sandra Grunte pa tālruni 65055382 un e – pastu
sandra.grunte@ogresnovads.lv .
3. Distancēšanās pasākumi:
3.1. Ieeja/garderobes – plūsmas organizēšana, nosacījumi u.c.
- Izglītojamie ierodas skolā pa ieejas durvīm pie garderobes no
plkst.7:00. Skolas dežurants Anita Inde seko līdzi plūsmai un garderobē
vienā laikā uzturas ne vairāk kā 8 bērni, kuri pēc apavu maiņas turpat
dezinficē rokas. Tālāk skolēni iet katrs uz savu klasi.
- Pirmsskolā vecāki bērnus ieved līdz ģērbtuvēm un tiek dezinficētas
rokas pie ienākšanas ģērbtuves telpā. Plūsmu ģērbtuvju telpā regulē
pirmsskolas skolotāja un skolotāja palīgs, nepieļaujot, ka ģērbtuvē kopā
uzturas vecāki ne vairāk kā no 2 ģimenēm. Pārējie uzgaida koridorā,
ievērojot 2 m distanci.
3.2. Uzturēšanās telpā, ievērojot 2 m distanci starp citu klašu izglītojamajiem.
- Katrai klasei ir sava klase, kur uzturas visas dienas garumā, izņemot
datorikas, mūzikas un vizuālās, mājturības un sporta stundās:
1.klase – pagarinātajā grupā;
2.klase – vēstures kabinetā;
3.klase – Daigas Bombānes audzināšanas klasē;
4.klase – Sarmes Kantānes logopēda kabinetā;
5.klase – latviešu valodas 1.stāva kabinetā;
6.klase – Lienes Veitmanes-Plūģes kabinetā;
7.klase –2.stāva matemātikas kabinetā;
8.klase – angļu valodas kabinetā;
9.klase – dabasmācības kabinetā.
- Pirmsskolas grupās dienas nodarbības notiek savās grupās vai āra
laukumiņā. Izmantojot aktu zāli, mūzikas vai sporta nodarbībām, tiek
ievērota 15 minūšu pauze, kuras laikā telpa tiek izvēdināta un dezinficēta.
3.3. Distances ievērošana starpbrīžu laikā.
Uz stundu tiek iezvanīts kopējs zvans, savukārt no stundas skolotāji skatās
skolēnu plūsmu koridorā un savstarpēji vienojas par nepieciešamajiem
starpbrīžiem, lai vienlaikus 1.stāva koridorā atrasots tikai 1.-3.klases
skolēni vai 4.-6.klases skolēni un 2.stāva gaitenī 7.-9.klases skolēni.
3.4. Distances ievērošana pusdienu starpbrīdī:
- 1.-6.klases ēšanas laikā, 7.-9.klases bērni uzturas 2.stāva klasēs vai
2.stāva koridorā.
- 7.-9.klases ēšanas laikā, 1.-3.klašu un 4.-6.klašu bērni uzturas savās
klasēs vai pēc vajadzības 1.stāva koridorā.
3.5. Labierīcību plūsmu un kārtību uzrauga skolas dežurants Anita Inde.

4. Higiēnas pasākumi:
4.1. Izglītojamie un darbinieki pēc iespējas lieto tikai personīgos
rakstāmpiederumus, mācību grāmatas u.c. mācību līdzekļus.
4.2. Bieži un rūpīgi jāmazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pirms un pēc
ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma vai pēc pastaigas ārā.
4.3. Skolā ar skaidri salasāmu un pieejamu informāciju, ir nodrošinātas vietas,
kur iespējams dezinficēt rokas ar 70% etanola šķīdumu vai citu roku
dezinfekcijas līdzekli, kas ir iedarbīgs pret koronavīrusiem (apvalkotajiem
vīrusiem).
4.4. Telpu vēdināšanas kārtība.
- Klašu un grupu telpas tiek regulāri vēdinātas un dezinficētas.
- Dienas beigās katras telpas uzkopšanu un dezinfekciju veic pastiprināti
tehniskais personāls.
- Savukārt dienas laikā to veic pēc nepieciešamības klases audzinātājs un
skolas dežurants.
4.5. Koplietoto telpu tīrīšanas, dezinfekcijas kārtība:
- Datorklasē pēc katras grupas tiek dezinficēti datori un peles, atbildīgā ir
skolotāja Inese Grise;
- Mūzikas un vizuālā kabinetā par skolēnu plūsmu un dezinfekciju stundu
laikā ir atbildīgas skolotājas Andra Ločmele un Signe Gertnere;
- Mājturības kabinetā par plūsmu un dezinfekciju ir atbildīgi skolotāji
Mārīte Šteinberga un Jānis Sausnītis;
- Sporta ģērbtuvēs tiek laisti skolēni pēc stundu saraksta, nepieļaujot
lieku drūzmēšanos. Atbildīgie ir sporta skolotājs Ēriks Einārs Oto un
skolas dežurants Anita Inde;
- Par sporta zāles regulāru uzkopšanu un dezinfekciju atbildīga ir Ina
Sūna.
4.6. Telpu uzkopšana tiek veikta, beidzoties mācību stundām. Katrā uzkopšanas
reizē tiek tīrītas visas koplietošanas virsmas (durvju rokturi, galdu virsmas,
krēslu roku balsti, virsmas tualetēs, u.c.), izmantojot dezinfekcijas
līdzekļus (70% etanola šķīdums vai 0,5% nātrija hipohlorīta šķīdums).
Pirmsskolas grupās uzkopšana tiek veikta pēc izstrādātās paškontroles.
5. Veselības stāvokļa uzraudzīšana:
5.1. Temperatūra tiek mērīta pie ierašanās skolā – garderobē. Atbildīgais skolas
dežurante Anita Inde;
5.2. Pirmsskolas grupās temperatūru mēra pirmsskolas skolotāja vai skolotāja
palīgs, bērnam ienākot ģērbtuvē.
5.3. Ja temperatūra tiek konstatēta 37,5 un augstāk, tā tiek mērīta atkārtoti. Ja
atkārtoti tiek konstatēta temperatūra 37,5 un augstāk:
- Pamatskolā klases audzinātāja rīkojas pēc 7.1.punkta;
- Pirmsskolas grupās bērns tiek atdots atpakaļ vecākam.
6. Izglītojamo ēdināšanas organizēšana:
6.1. Pusdienas notiek 2 maiņās, katrai plūsmai paredzot 15 minūtes:
- 1.-6.klasei no plkst. 11.40-11.55
- 7.-9.klasei no plkst.12.35-12.50
6.2. Pirmsskolā pusdienas organizē katra grupā.

7. Rīcība, ja skolā atklāts saslimšanas gadījums izglītojamajam:
7.1. Izolē izglītojamo atsevišķā telpā – medmāsas kabinetā, un ja nepieciešams
atbilstoši izglītojamā vecumam, nodrošina tā paša pieaugušā, kas
kontaktējās ar izglītojamo pirms tam, klātbūtni. Lai novērstu darbinieka
inficēšanās risku izglītojamais lieto sejas masku vai deguna un mutes
aizsegu, bet darbinieks – medicīnisko sejas masku. Sejas maskas atrodas
pie skolas lietvedes un medmāsas.
7.2. Sazinās ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kas
nekavējoties ierodas pēc izglītojamā. Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu
ģimenes ārstu.
7.3. Izglītojamais drīkst atgriezties skolā saskaņā ar ārstējošā ārsta
norādījumiem.
7.4. Ja izglītojamam skolā ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek
izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.
7.5. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk
izglītojamiem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, skola
rīkojas atbilstoši 7.1.; 7.2.; 7.3.; 7.4. punktiem un nodrošina informācijas
sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC)
reģionālās nodaļas epidemiologam.
7.6. Ja darbinieks ir bijis saskarē ar izglītojamo, kuram ir konstatēta Covid – 19
infekcija, tad darbiniekam ir jāievēro 14 dienu pašizolācijā.
8. Rīcība, ja skolā atklāts saslimšanas gadījums skolas darbiniekam:
8.1. Ja skolas darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas
elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums),
darbinieka pienākums ir telefoniski informēt skolas atbildīgo personu un
pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās, sazināties ar
ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu. Ja ir iespējams
kontakts ar citiem cilvēkiem skolā vai sabiedriskajā transportā, darbinieks
lieto sejas masku vai mutes un deguna aizsegu.
8.2. Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts
ir noslēdzis darbnespējas lapu).
9. Interešu izglītības īstenošana:
9.1. Organizējot interešu izglītības programmu un nodarbību īstenošanu
klātienē, ir jāievēro papildu piesardzības pasākumi.
9.2. Interešu izglītības nodarbībās piedalās ne vairāk par 30 bērniem vienā
grupā. Nodarbības rīkot katrai grupai atsevišķi, nepieļaujot šo grupu
krustošanos. Interešu izglītības programmu īstenotāja iestāde nodrošina
nodarbību dalībnieku sarakstu ar kontaktinformāciju.
9.3. Interešu izglītības programmas apguvē vienas grupas ietvaros 2 m
fizisku distancēšanos var neievērot skatuves runas un teātra dalībnieki,
dejotāji un instrumentālās mūzikas kolektīva/orķestra dalībnieki.
9.4. Pēc nodarbības veikt koplietošanas virsmu (piemēram, durvju rokturu,
galdu virsmu, krēslu roku balstu, inventāra)u.c. priekšmetu dezinfekciju.
9.5. Interešu izglītības programmu īstenotāja iestāde izstrādā nodarbību
norises grafiku.

9.6. Nodarbību ilgums iekštelpās ar pārtraukumu ik pēc 2 stundām, un
pārtraukuma laikā nodrošināta telpu vēdināšana vismaz 15 minūtes.
10.Pagarinātās dienas grupas kārtība:
10.1. Pagarinātajā dienas grupā ir 1.-4.klases skolēni, kuri uzņemti grupā uz
vecāku iesnieguma pamata;
10.2. 5.-9.klases skolēni, kuri gaida autobusu, uzturas savās klasēs.
11.Skolas autobusa izmantošana:
11.1. Atbildību par skolas autobusu un tā dezinfekciju atbild šoferis Didzis
Ošenieks. Autobusā netiek ielaisti bērni ar jebkādām saslimšanas pazīmēm.
Šoferis sazinās ar skolēnu vecākiem vai skolas lietvedi.
11.2. Autobusā ir pieejamas maskas, kuras tiek izmantotas pēc vajadzības.
11.3. Iespēju gadījumā bērnus autobusā izsēdina retināti.
12.Papildus noteikumi pirmsskolas grupās:
12.1.Nepieciešamības gadījumā adaptācijas laiku bērniem kopā ar vecākiem
nodrošināt, esot āra nodarbībās laukumiņa teritorijā, iepriekš vienojoties ar
attiecīgās grupas skolotāju;
12.2.Gultas izvieto pēc iespējas tālāk vienu no otras;
12.3.Regulāri tiek veikta rotaļlietu mazgāšana;
12.4.Uz iestādi netiek nestas personīgās rotaļlietas no mājām.
13. Noslēguma jautājumi:
13.1. Kārtība var tik grozīta vai papildināta mainoties epidemioloģiskās drošības
pasākumiem Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai.
13.2. Skolas darbinieki, izglītojamie un izglītojamo vecāki/likumīgie pārstāvji
tiek iepazīstināti ar kārtību, kādā Ķeipenes pamatskolā (arī pirmsskolas
grupās) tiek veikti epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid – 19
infekcijas izplatības ierobežošanai

