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Iekšējie noteikumi
Salaspilī

Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai
Salaspils 1. vidusskolā
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības
pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošana” VI1. Izglītības un sporta procesa organizēšanas un
norises nosacījumi nodaļu
(Nodaļa MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai
Salaspils 1. vidusskolā (turpmāk – Kārtība) nosaka pasākumus un atbildīgo personu
pienākumus, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatīšanos Salaspils 1. vidusskolā (turpmāk –
Skola).
1.2. Kārtība ir saistoša Skolas izglītojamajiem, izglītojamo vecākiem / likumiskajiem pārstāvjiem
un apmeklētājiem. Skolas izglītojamie, izglītojamo vecāki / likumiskie pārstāvji un
apmeklētāji ir atbildīgi par savas un apkārtējo veselības aizsardzību un šīs Kārtības
ievērošanu.
1.3. Lai novērstu Covid-19 izplatību, ir ievērojami šādi pamatprincipi:
1.3.1.
informēšana;
1.3.2.
distancēšanās;
1.3.3.
higiēna;
1.3.4.
personas veselības stāvokļa uzraudzība.
1.4. Skolā:
1.4.1.
ievieto savā mājaslapā šo Kārtību, informāciju par atbildīgajām personām, citu būtisku
informāciju, kā arī regulāri atjauno aktuālo informāciju;
1.5. Atbildīgās personas par Kārtībā noteikto prasību īstenošanu nosaka ar Skolas direktora
rīkojumu.
2. Vispārīgie noteikumi par personas veselības stāvokļa uzraudzību
2.1. Skolas telpās ir aizliegts ierasties un uzturēties personām ar akūtas elpceļu infekcijas slimības
pazīmēm (iesnas, klepus, elpas trūkums, paaugstināta ķermeņa temperatūra), ja personai ir
apstiprināta Covid-19 infekcija, kā arī gadījumos, ja personai noteikta nepieciešamība ievērot
pašizolāciju.
2.2. Izglītojamo vecāku / likumisko pārstāvju pienākums ir:

2.2.1.
sekot bērna veselības stāvoklim un nepieļaut slimā bērna ierašanos Skolā (no rīta
pārbaudot bērna veselības stāvokli). Izglītojamie ar infekcijas slimību pazīmēm (klepus,
drudzis, sāpes rīklē, iesnas utt) Skolā netiek uzņemti.
2.2.2.
nekavējoties ziņot klases audzinātājai, ja bērnam ir konstatēta Covid -19
infekcija;
2.2.3.
ziņot klases audzinātājai par bērna prombūtnes iemeslu;
2.2.4.
nodrošināt, ka bērns ievēro pašizolācijas, mājas karantīnas un izolācijas nosacījumus,
ja Slimību profilakses un kontroles centra epidemiologs ir atzinis bērnu par kontaktpersonu
vai bērns ir atgriezies no Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajām
valstīm, uz kurām ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi.
2.3. Izglītojamā pienākums ir sekot savam veselības stāvoklim. Ja izglītojamam, atrodoties Skolā,
parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, izglītojamā pienākums ir nekavējoties
informēt par to skolotāju vai skolas medmāsu.
3. Rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums Skolā
3.1. Ja izglītojamajam, atrodoties skolā, parādās akūtas elpceļu slimības pazīmes (drudzis, klepus,
elpas trūkums), Skola:
3.1.1.
izolē izglītojamo atsevišķā telpā Nr.1a Lauku ielā un Nr.236 Ceru ielā, un ja
nepieciešams atbilstoši izglītojamā vecumam, nodrošina tā 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;
3.1.2.
sazinās ar izglītojamā vecākiem, kas nekavējoties ierodas pēc izglītojamā. Vecāki
telefoniski kontaktējas ar bērna ģimenes ārstu;
3.1.3.
izglītojamais tiks ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriezīsies Skolā saskaņā ar
ārstējošā ārsta norādījumiem.
3.2. Ja izglītojamajam Skolā ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukts Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienests.
3.3. Ja akūtas elpceļu slimības pazīmes konstatētas diviem vai vairāk izglītojamiem un ir radušās
aizdomas par grupveida saslimšanu, Skola izolē izglītojamos, nodrošinot pieauguša klātbūtni,
lieto sejas maskas vai deguna un mutes aizsegu, sazinās ar izglītojamo vecākiem vai
likumiskajiem pārstāvjiem. Nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses
un kontroles centra (SPKC) Salaspils novada epidemiologam pa tālr. 67081579.
3.4. Ja Skolā tiks apstiprināts Covid-19 infekcijas gadījums, un šis gadījums būs epidemioloģiski
saistīts ar Skolu, epidemioloģiskus pasākumus noteiks SPKC epidemiologi un Skolas vadības
pienākums būs pildīt SPKC epidemiologu norādījumus.
4. Vispārīgie distancēšanās noteikumi
4.1. Skolas izglītojamie, darbinieki un apmeklētāji ievēro savstarpēju distanci, kur tas iespējams,
izņemot šajā Kārtībā noteiktos gadījumus, it īpaši attiecībā uz mācību procesu.
4.2. Izglītojamo vecāki / likumiskie pārstāvji Skolas telpās netiek ielaisti, nepieciešamības
gadījumā sazinās ar klases audzinātāju vai priekšmeta skolotāju caur e-klases pastu vai tālruni.
4.3. Skolas darbinieki pieņem apmeklētājus pēc iepriekšējā pieraksta, novēršot pulcēšanos; pēc
iespējas samazinot kontakta laiku ar apmeklētāju; ievēro distanci ar apmeklētāju;
nepieciešamības gadījumā lieto sejas aizsargmasku; visi Skolas apmeklētāji tiek reģistrēti
žurnālā pie dežuranta. Infekcijas Covid - 19 izplatīšanas gadījumā informācija par
apmeklējumu var tikt nodota Slimību profilakses un kontroles centram.
4.4. Sākumskolas vecāki pavada savu bērnu līdz ieejas durvīm, pēc stundām vecāki sagaida skolas
teritorijā, ievērojot distancēšanās noteikumus. Pagarinātās grupas laikā vecāki telefoniski
informē skolotāju par klātbūtni.
4.5. Izglītojamo un darbinieku plūsma tiek kontrolēta, lai nepieļautu drūzmēšanos Skolas telpās un
teritorijā.
4.6. Skolas gaiteņos kustībai ievēro labās puses kustības virzienu.

4.7. Ēdināšanas pakalpojumu nodrošina ārpakalpojuma sniedzējs. Pakalpojuma sniedzējs deleģē
atbildīgo par epidemioloģiskās drošības pasākumu ieviešanu ēdināšanas zonā, informējot par
to Skolas atbildīgo personu- saimniecības daļas vadītāju un skolas medicīnas māsu. Ēdināšanu
organizē tā, ka ēdamzālē vienlaicīgi ēd tikai viena klase vai klases, nodalot vienu no otras.

5. Vispārīgie higiēnas noteikumi
5.1. Skolas izglītojamiem un darbiniekiem, ierodoties Skolas telpās, ir pienākums veikt roku
mazgāšanu/dezinfekciju – nomazgājot tās ar siltu ūdeni un ziepēm vai dezinficējot ar speciālo
dezinfekcijas līdzekli.
5.2. Skolas telpās ir nodrošināta roku mazgāšana – ūdens, ziepes, vienreizlietojamie dvieļi roku
nosusināšanai. Rokas nosusina ar tīru, marķētu, individuālu dvieli, vai vienreizlietojamo
papīra dvieli, vai roku žāvēšanas iekārtas palīdzību. Ar roku regulējamu ūdens krānu
(maisītāju) aizgriež ar papīra dvieļa palīdzību. Papīra dvieli met atkritumu tvertnē,
nepieskaroties papīrgrozam ar rokām. Roku dezinfekciju bez mazgāšanas vēlama tikai tad, ja
rokas nav acīmredzami netīras.
5.3. Bezkontakta dezinfekcijas stendi ir uzstādīti Lauku ielas korpusā: no Lauku ielas puses
garderobes korpusā un no Ceru ielas puses, ieejot skolā.
5.4. Bezkontakta dezinfekcijas stends ir uzstādīts Ceru ielas skolas korpusā galvenajā ieejas
vējtverī.
5.5. Katrā klasē un tualetēs tiks izvietota izglītojamajiem informācija ar atgādinājumu par higiēnu:
5.5.1.
“Bieži un rūpīgi mazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc sabiedrisko vietu
apmeklēšanas, pirms ēšanas, pirms pieskaršanās sejai, pēc tualetes apmeklējuma!”
5.5.2.
“Atceries, ka skārienjutīgās ierīces, piemēram, telefonu virsmas, var būt piesārņotas
ar vīrusiem un baktērijām, tādēļ nepieciešams tās regulāri tīrīt, izmantojot spirtu saturošus
dezinfekcijas līdzekļus!”
5.5.3.
“Nepieskaries sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām!”
5.6. Skolotāji māca izglītojamos pareizi mazgāt rokas, ievērojot SPKC mājaslapā publicētos
ieteikumus “Roku mazgāšana”.
5.7. Izglītojamie lieto tikai savus personīgos rakstāmpiederumus.
5.8. Izglītojamie lieto maiņas apavus, pēc apavu maiņas dezinficē/mazgā rokas.
5.9. Vakara apkopējas veic visu virsmu dezinfekciju ikdienas uzkopšanas ietvaros. Skolā esošās
dežūrapkopējas veic virsmu dezinfekciju. Skolas koplietošanas zonās/ telpās (t.sk.
koplietošanas sanitārajos mezglos (labierīcībās), margas, rokturi) tiek uzkoptas atbilstoši
Higiēnas likumam un sastādītajam grafikam.
5.10.
Labierīcību telpās pie ieejas izvietota uzkopšanas apgaitas lapa, fiksējot uzkopšanas
brīdi - dienu, laiku un veicēja parakstu.
5.11.
Notiek regulāra mācību telpu vēdināšanu pēc katras mācību stundas.
5.12.
Tiek organizēta pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpes izglītojamo testēšana
atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam.
6. Izglītības procesa organizēšana
6.1. Izglītības process tiek organizēts atkarībā no epidemioloģiskās situācijas, Skolas telpu
pieejamības un skolotāju nodrošinājuma.
6.2. Izglītības ieguves procesu organizē klātienē ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu papīra vai digitālā formā par negatīvu
Covid-19 testa rezultātu, kuru uzrāda par izglītības procesa īstenošanu atbildīgajai
personai.
6.3. Ja izglītojamam ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai veikts tests,
izglītojamais ir tiesīgs piedalīties klātienē interešu izglītības nodarbībās un citās skolas
organizētajās aktivitātēs.

7. Noslēguma noteikumi
7.1. Ja Slimību profilakses un kontroles centrs nosaka īpašus pasākumus Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai, turpmāko rīcību nosaka ar atsevišķu Skolas direktora rīkojumu.
7.2. Noteikumus piemēro tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ārējiem normatīvajiem aktiem.
7.3. Ar kārtību tiek iepazīstināti Skolas darbinieki, izglītojamie un izglītojamo
vecāki/likumiskie pārstāvji. Iepazīšanos ar kārtību Skolas darbinieki un izglītojamie
apstiprina ar savu personīgo parakstu. Tā tiek publicēta skolas mājas lapā www.s1vsk.lv
7.4. Kārtība tiek saskaņota ar Skolas dibinātāju, Skolas padomi un ir apstiprināta 2021.gada
19. augusta Skolas administrācijas sanāksmē.

Skolas direktore
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