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IZGLĪTĪBAS PROCESA UN DARBĪBAS ORGANIZĒŠANA,
NODROŠINOT
COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANU
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu,
73.panta pirmās daļas 4.punktu,
Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumiem
Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”,
Ogres novada pašvaldības
2020.gada 31.augusta rīkojumu Nr. S/100

1.

VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1.1. Iekšējie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Ogres Basketbola skola
(turpmāk – Skola), organizē drošu izglītības procesu un Skolas darbību, lai mazinātu
Skolas darbiniekiem, audzēkņiem un apmeklētājiem risku inficēties ar Covid-19,
īstenojot Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK
noteikumi) noteiktos informēšanas, distances ievērošanas, higiēnas un personas
veselības stāvokļa uzraudzības pamatprincipus.
1.2. Skola iepazīstina ar Noteikumos minēto kārtību audzēkņus, vecākus, audzēkņu
likumiskos pārstāvjus, darbiniekus un pakalpojumu sniedzējus, kā arī nodrošina to
publiskošanu Skolas tīmekļvietnē.
2.

IZGLĪTĪBAS PROCESA ORGANIZĒŠANA UN SKOLAS DARBĪBA

2.1. Pedagoģiskais personāls, ievērojot MK noteikumos Nr.360, šajos Noteikumos u.c.
Skolā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos epidemioloģiskās drošības
pasākumus, nodrošina mācību-treniņu procesu klātienē.
2.2. Audzēkņi uz nodarbību ierodas ne ātrāk kā 15 minūtes pirms tās sākuma, un pēc
nodarbības Skolas telpas atstāj ne vēlāk kā 15 minūtes pēc nodarbības beigām.
2.3. Skolā ir aizliegts ienākt personām ar akūtas elpceļu infekcijas pazīmēm, kā arī ja 14
dienu laikā, pirms Skolas apmeklējuma dienas ir apmeklējis valstis ar augstu vai vidēju
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2.4.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

2.9.

2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.

2.15.
2.16.

Covid-19 saslimstības rādītāju (https:www.spkc.gov.lv/Iv/valstu-saslimstibas-raditajiar-covid-19-0), ir bijis kontaktā ar inficētu personu.
Skolas apmeklētāji ievēro spēkā esošas Veselības ministrijas, IZM, VISC, Ogres novada
pašvaldības, Skolas un citu atbildīgu institūciju noteiktās epidemioloģiskās, sanitāri
higiēniskās un citas normatīvo aktu prasības.
Ieejot Skolā obligāti jādezinficē rokas ar spirtu saturošu dezinfekcijas līdzekli, kas satur
vismaz 70% etanola.
Iespēju robežās ievēro 2m distanci.
Pēc nepieciešamības tiek mērīta temperatūra izmantojot bezkontakta termometru.
Lai nodrošinātu Skolas apmeklētāju un klientu pārraudzību, ieejot Skolā (pie
dežurantes) apmeklētājs, individuālais klients veic ierakstu veidlapā (pielikumā Nr.1,
Nr.2), ierakstot vārdu, uzvārdu, telefona nr. un ar parakstu apliecina par datu pareizību.
Dežurantēm apmeklējuma reģistra veidlapas iesniegt Skolas direktorei katras darba
dienas noslēgumā. Veidlapu glabā 14 dienas. Dežurantes ir atbildīgas par prasību izpildi
un personas datu neizpaušanu.
Sporta nodarbības norisi vienā grupā organizē ne vairāk kā 30 personām, ievērojot
noteikto distanci. Ja pieļauj attiecīgās sporta bāzes kapacitāte, vienlaikus var norisināties
vairāku grupu darbs.
Skolas darbinieki nodrošina telpu vēdināšanu vai ventilēšanu.
Audzēkņi, pēc iespējas, izmanto savu sporta inventāru, nepieciešamības gadījumā tiek
izsniegts Skolas inventārs, kurš nodarbību starplaikā tiek dezinficēts.
Ja klienti izmanto Skolas inventāru, inventārs tiek dezinficēts pēc katra klienta. Par
dezinfekciju atbild treneri, dežurantes, apkopējas.
Par Noteikumu ievērošanu nodarbības laikā atbildīgs ir grupas sporta treneris,
individuālais apmeklētājs atbildību uzņemas pats, bet uzraudzību veic direktore.
Skolas darbiniekiem, audzēkņiem, audzēkņu vecākiem, audzēkņu likumiskajiem
pārstāvjiem un apmeklētājiem stingri jāievēro normatīvajos aktos noteiktie sociālās
(fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi.
Skolas nomātajās sporta bāzēs sporta treneris iepazīstina audzēkņus ar objekta iekšējās
kārtības noteikumiem un sporta treneris ir atbildīgs par to ievērošanu.
Skola izvērtē nepieciešamību audzēkņiem piedalīties sporta pasākumos.
3.

COVID-19 INFEKCIJAS IEROBEŽOŠANAS PAMATPRINCIPU UN
PIESARDZĪBAS PASĀKUMU NODROŠINĀŠANA UN IEVĒROŠANA

3.1. Skolas fizioterapeite ir atbildīgā persona (turpmāk – Atbildīgā persona) par Covid-19
infekcijas izplatības novēršanas pamatprincipu ievērošanu.
3.2. Skolā ir izvietotas viegli pamanāmas un uztveramas vizuālās norādes par higiēnas un
distancēšanās noteikumiem, saskaņā ar MK noteikumos noteiktajām prasībām.
3.3. Ieeja un uzturēšanās Skolā audzēkņu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem ir
ierobežota, izņemot pirmsskolas bērniem un sākuma sagatavošanas grupas pavadošajām
personām. Pavadošajām personām uzturoties Skolā ieteicams lietot mutes, deguna
aizsegus/maskas.
3.4. Ieejot Skolā obligāti jādezinficē rokas ar spirtu saturošu dezinfekcijas līdzekli, kas satur
vismaz 70% etanola.
3.5. Skolā var tikt veikts personu veselības stāvokļa novērtējums pēc vizuāli redzamām
akūtām pazīmēm: iesnas, klepus, apgrūtināta elpošana, konjunktivīts. Skolas
apmeklētājiem pēc nepieciešamības var tikt mērīta temperatūra ar bezkontakta
termometru. Ja apmeklētājs to atsakās darīt, viņam nav atļauts atrasties Skolas telpās un
teritorijā.
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3.6. Netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm (iesnas, klepus u.c.)
klātbūtne Skolā. Ja audzēknim vai darbiniekam ir elpceļu infekcijas slimību pazīmes, uz
Skolu nākt nedrīkst.
3.7. Vecāki nekavējoties informē sporta treneri, ja audzēknim konstatēta Covid-19 infekcija.
Sporta treneris informē Skolas direktori.
3.8. Ja audzēknim atrodoties Skolā parādās slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas
trūkums), viņš tiek izolēts atsevišķā telpā, ja nepieciešams - pieaugušā klātbūtnē. Telpā
tiek lietoti individuālie aizsardzības līdzekļi (mutes, deguma aizsegs/maska,
medicīniskā sejas maska u.c.). Sporta treneris nekavējoties informē vecāku vai
likumisko pārstāvi. Vecāki, likumiskie pārstāvji nekavējoties ierodas pēc audzēkņa,
informē ģimenes ārstu. Audzēknis uzsāk ārstēšanos atbilstoši ārsta norādījumiem.
3.9. Pēc slimošanas audzēknis Skolā atgriežas tikai ar ārsta zīmi, kuru pirmajā dienā
iesniedz trenerim.
3.10. Ja palielinās Covid-19 inficēšanās risks, Skolas darbinieki, audzēkņi, kas ir riska grupā,
noteiktās situācijās lieto mutes, deguna masku, medicīnisko sejas masku un ievēro visus
profilakses un drošības pasākumus.
4.

SKOLAS DARBINIEKU PIENĀKUMI COVID–19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS
IEROBEŽOŠANAS NODROŠINĀŠANAI

4.1. Visiem Skolas darbiniekiem stingri jāievēro normatīvajos aktos noteiktos sociālās
(fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi.
4.2. Neatrasties darbā ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm vai karantīnas,
izolācijas vai pašizolācijas noteikšanas gadījumā.
4.3. Ja Skolas darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās slimības pazīmes (drudzis,
klepus, elpas trūkums) jāpārtrauc pienākumu pildīšana, nekavējoties jāinformē Skolas
direktore un jādodas mājās. Ja dodoties mājās ir iespējams kontakts ar citām personām,
darbinieks lieto sejas masku. Ja saslimšana konstatēta ārpus darba laika, darbinieks
telefoniski informē Skolas direktori. Darbinieks sazinās ar ārstu un vienojas par
turpmāku ārstēšanu. Darbinieks darbā drīkst atgriezties tikai tad, kad ārsts ir noslēdzis
darbnespējas lapu. Darbinieks nekavējoties informē Skolas direktori, ja viņam
konstatēta Covid-19 infekcija.
4.4. Ierodoties darba vietā obligāti jāveic roku dezinfekcija ar spirtu saturošu (kas satur
vismaz 70% etanola) dezinfekcijas līdzekli.
4.5. Iespēju robežās Skolā distancēties ievērojot 2m distanci.
4.6. Iespēju robežās izmantot lietotni “Apturi Covid”;
4.7. Skolas dežurantes, apkopējas nodrošina durvju rokturu, kāpņu margu, ūdens krānu un
citu virsmu, kurām pieskaras Skolas apmeklētāji, dezinfekciju.
4.8. Pēc iespējas samazināt kopīgi lietoto virsmu un priekšmetu – skārienjutīgo ekrānu,
datoru, tastatūru u.c. – izmantošanu, kā arī nenodot no personas personai šīs iekārtas,
darba rīkus un aprīkojumu, tai skaitā rakstāmpiederumus.
4.9. Darbiniekiem nepulcēties Skolas telpās, neorganizēt pasākumus ārpus darba pienākumu
veikšanas.
4.10. Darbinieki ir atbildīgi par personisko aizsarglīdzekļu lietošanu.
4.11. Dežurantes, darbinieki nodrošina, lai visi Skolas apmeklētāji veiktu roku dezinfekciju.
5.

NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

5.1. Stingri jāievēro personu datu aizsardzība un aizliegts izplatīt informāciju par konkrētiem
ar Covid-19 saistītiem gadījumiem Skolā.
5.2. Ja Skolā vai sabiedrībā ir palielinājies inficēšanās risks ar Covid-19 infekciju, Skolas
piesardzības pasākumos var tikt piemērotas stingrākas prasības.
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5.3. Noteikumi ir saistoši Skolas darbiniekiem, audzēkņiem, vecākiem, likumiskajiem
pārstāvjiem un personām, kuras apmeklē Skolu.
5.4. Skolas sporta treneri iepazīstina audzēkņus ar Noteikumiem, informē audzēkņu vecākus
vai likumiskos pārstāvjus par iespēju iepazīties ar Noteikumiem Skolas tīmekļvietnē
www.ogresnovads.lv.
5.5. Skolas apmeklētāji ar Noteikumiem var iepazīties Skolā pie ziņojuma dēļa.
5.6. Skolas lietvede Noteikumus nosūta e-pastā visiem Skolas darbiniekiem.
5.7. Noteikumi stājas spēkā ar 2020.gada 1.septembri.

Direktore

I.Neimane
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1.pielikums
2.pielikums
Ogres novada pašvaldības
2020.gada 10.jūnija rīkojumam Nr. S/80
“Par Ogres novada pašvaldības iestāžu darbu,
nodrošinot epidemioloģiskās drošības pasākumus
Covid-19 izplatības ierobežošanai”

OGRES BASKETBOLA SKOLAS
apmeklētāju reģistrācijas lapa
COVID-19 infekcijas izplatīšanās novēršanas pasākumiem
Apmeklējuma datums: ________________ Apmeklējuma laika periods no _______ līdz _______
Apmeklētājs ir informēts, ka pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu
Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
8.3.punktu, Apmeklētāja reģistrācijas lapā norādītie personas dati Iestādē tiek uzkrāti 14 dienas no
attiecīgās apmeklējuma dienas, lai COVID-19 infekcijas gadījumā Iestāde varētu apzināt un brīdināt
visas iespējamās kontaktpersonas.
Apmeklētāja
Vārds, Uzvārds

Apmeklētāja
kontakttālrunis

Apmeklētāja
paraksts
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