Pielikums 4.1.1

Salaspils novada dome
Salaspils novada pašvaldības iestāde

„Salaspils 1. vidusskola”
Reģ. Nr. 4313901008
Lauku iela 1, Salaspils, LV-2121
Tālruņi: 67947253, 67942178, fakss 67946814, e-pasts s1vsk@spils.lv

Salaspilī
Iekšējie noteikumi

Kārtība Salaspils 1. vidusskolā (turpmāk – izglītības iestāde), ja ir konstatēta
izglītojamam saslimšana vai infekcija un kad izglītojamais tiek atbrīvots no mācību
stundām vai nodarbībām.
1. Kārtība nosaka izglītības iestādes darbinieku rīcību, ja:
1.1. izglītojamais saslimst izglītības iestādē;
1.2. izglītojamam ir pārejoši veselības traucējumi;
1.3. ārstniecības persona konstatējusi, ka izglītojamam ir infekcijas slimība, vai pastāv pamatotas
aizdomas par viņa inficēšanos;
2. Kārtību izpildi izglītības iestādē īsteno:
2.1. izglītības iestādes vadītājs – organizē un ir atbildīgs par rīcības plāna izstrādi un izpildes
kontroli, kā arī izglītojamā vecāku un sociālo dienestu informēšanu;
2.2. klases audzinātājs – organizē izglītojamo izglītošanas darbu izglītības iestādē, sadarbojas ar
izglītojamā vecākiem, kā arī novēro izglītojamo;
2.3. ārstniecības persona, kuras kompetencē ir piedalīšanās rīcības plāna izstrādē un izpildes
kontrolē, piedalās izglītojamā veselības stāvokļa uzraudzībā un novērtēšanā;
2.4. citi izglītības iestādes darbinieki atbilstoši sava amata pienākumiem.
3. Izglītības iestādes vadītājs nosaka personu, kas ir atbildīga par kārtību izpildes koordināciju un
profilaktiskajiem pasākumiem, kā arī personas, kas ir atbildīgas par konkrētu gadījumu uzraudzību.
4. Izglītības iestādes personāls atbilstoši kompetencei veic tūlītējus pasākumus, ja ir konstatēta
izglītojamo saslimšana vai ir aizdomas par infekcijas saslimšanu.
5. Tūlītējie pasākumi ietver šādas darbības:
5.1. izglītojamā veselības stāvokļa novērtēšana;
5.2. izglītības iestādes vadītāja informēšana par notikušo (nekavējoties);
5.3. pārrunas ar izglītojamo;
5.4. ja nepieciešams – neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes izsaukšana;
5.5. vecāku telefoniska informēšana (nekavējoties) un, ja nepieciešams, to izsaukšana uz skolu;
5.6. izglītojamo vecāku rakstveida informēšana gadījumā, kad telefoniski vecāki nav pieejami;
5.7. atbilstošs ieraksts šādos dokumentos:
5.7.1 ieraksts izglītojamā dienasgrāmatā;
5.7.2. izglītojamo saslimšanas reģistrācijas žurnālā;
5.7.3. pedikulozes pārbaudes rezultātu reģistrācijas žurnālā;
5.7.4. infekciju slimību uzskaites žurnālā;
5.8. nepieciešamības gadījumā rakstiska skolotāju brīdināšana par izglītojamā kavētām stundām;
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5.9. organizē primāros pretepidēmijas pasākumus, ja konstatētas infekcijas slimības, tai skaitā
saslimušo izolēšanu un izglītojamo vecāku informēšanu;
6.0 reģistrēt infekcijas slimības gadījumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
6.0.1. infekcijas slimības „Kašķis” gadījumā rakstiski ziņot Latvijas Infektoloģijas centram,
atbilstīgi Ministru kabineta noteikumiem N7.
6. Izglītības iestādes darbinieki atbilstoši kompetencei veic šādas profilaktiskas darbības:
6.1. izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu izvērtēšana un to ievērošanas uzraudzība;
6.2. regulārs darbs ar izglītojamiem, sniedzot informāciju par veselīgu uzturu, higiēnas prasmēm un
aktīvu dzīves veidu;
6.3. regulārs vecāku izglītošanas darbs, sniedzot informāciju par veselīgu uzturu, higiēnas prasmēm
un aktīvu dzīves veidu;
6.4. vismaz reizi gadā – darba novērtēšana un turpmāko uzdevumu plānošana.
7. Izglītības iestāde veic šādas darbības, lai novērstu infekcijas izplatīšanos:
7.1. atkārtoti pārbaudīt izglītojamo pēc saslimšanas;
7.1.1. pedikulozes gadījumā atkārtoti pārbaudīt pēc 10 dienām;
7.2. nepieciešamības gadījumā atkārtoti pārbaudīt visu saslimušo klasi;
7.4. regulāra sadarbība ar citu institūciju pārstāvjiem, risinot konkrētu saslimšanu gadījumu.
8. Par konkrēto gadījumu atbildīgā persona nodrošina situācijas un tās risināšanas gaitas
dokumentēšanu, atzīmējot visas darbības, iesaistītās personas un institūcijas.
9. Sarežģītu situāciju risināšanā (piemēram, ja izglītojamā vecāki informēti par nepieciešamību
nodrošināt izglītojamam speciālistu palīdzību, bet šo pienākumu nav pildījuši, ja izglītības iestādes
darbinieki konstatē vai ir pamatotas aizdomas, ka ģimenē izglītojamam netiek nodrošināta
nepieciešamā uzraudzība un aprūpe) izglītības iestādes vadītājs informē pašvaldības sociālo
dienestu.
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