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Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta  

2020.gada 15. Marta rīkojuma Nr.103 „Par  

ārkārtējās situācijas izsludināšanu”1. Punktu, 

 4.3.1 apakšpunktu un 4.5 punktu,  

2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”  

 

 
Piesardzības pasākumu 

īstenošana Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Pamūšas 

speciālajā pamatskolā 2020./2021.māc. gadā. 

 
Mājas karantīna,  izolācijas nosacījumu ievērošana, veselības skrīnings un 

veselības uzraudzība 
 

1. Netiek pieļauta personu, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai 

stingra izolācija, klātbūtne iestādē atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 12.marta 

rīkojuma Nr.103 „Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu” 4.12. apakšpunktam. 

2. Netiek pieļauta skolēnu un darbinieku ar elpceļu slimības pazīmēm klātbūtne 

iestādē. Bērnu un darbinieku veselības skrīningu katru dienu veic iestādes ārsta 

palīgs, veicot vizuālu novērojumu, ķermeņa temperatūras mērīšanu, īsas pārrunas ar 

skolēnu vai darbinieku un nosakot elpošanas ritmu (ja elpošana pārsniedz 25 reizes 

minūtē, ir jāapsver aizdomas par elpošanas ceļu infekcijas slimību). 2020. gada 9. 

jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai”. 

3. Iestāde organizē izglītojamo pieņemšanu un nodošanu vecākiem vai likumiskajiem 

pārstāvjiem pie Iestādes ieejas vai teritorijā, lai mazinātu pulcēšanās iespējas un 

ievērotu distancēšanos 

4. Iespēju robežās organizē iekšējās norises un pasākumus (ēdienreizes, nodarbības, 

pastaigas, TV skatīšanos, spēles u.tml.) noteiktas klases vai grupas ietvaros, lai 

nodrošinātu distancēšanos 

5. 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. 

6. Izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem nekavējoties jāinformē Iestādes 

atbildīgā persona, ja izglītojamam konstatēta Covid-19 infekcija. 

 

 

 



 

Rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums Iestādē 
 

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 un sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu. 

Ja ir iespējams kontakts ar citiem cilvēkiem 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). 

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 pirms tam, 

klātbūtni, 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, vai ja tas nav iespējams, ar skolas transportu izglītojamais 

tiek nogādāts mājās.Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu; 

- izglītojamais tiks ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriezīsies Iestādē 

saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem. 

3. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk izglītojamiem 

un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, Iestāde rīkojas atbilstoši Iestādes 

infekcijas slimību ierobežošanas kārtībai, izolē izglītojamos, nodrošinot pieaugušā 

klātbūtni, lieto sejas maskas un mutes/deguna aizsegus atsilstoši iepriekš minētajam, 

sazinās ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem un nodrošina 

informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk 

– SPKC) attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam. 

 

 

Darba organizācija un distancēšanās pasākumi iestādē 
 

1. Iestāde plāno mācību norisi pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem, bērniem 

ar īpašām vajadzībām, sadalot bērnus pēc iespējas mazākās grupās/klasēs (lai 

mazinātu tuva kontaktā esošo cilvēku skaitu vienā telpā, tai skaitā, pārtraukumu 

laikā, un veicinātu distances ievērošanu telpās). Izvērtējot iespēju dalīt telpu 

lietošanu laikā. 

2. Iestādes darbiniekiem un apmeklētājiem redzamās vietās ir izvietotas skaidri 

salasāmas norādes – ievērot 2 m distanci no pārējām personām. Ja nepieciešams, 

nodrošina attiecīgu marķējumu uz grīdas. 

3. Ir aizliegta ar iestādi nesaistītu personu klātbūtne iestādes telpās. 

4. Telpā uzturēties ne ilgāk par 1 stundu. Pēc 15 minūšu teplas vēdināšanas izglītojamie 

atgriežas klasē un turpina darbu. 

 

 

Higiēnas nodrošināšana 
 

1. Ierodoties Iestādē dezinficē rokas. 

 

2. Bieži un rūpīgi jāmazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pirms un pēc ēšanas, pēc 

tualetes apmeklējuma vai pēc pastaigas ārā. Roku mazgāšanu jāveic vismaz 40 



sekundes. Roku nosusināšanai jālieto vienreiz lietojamie dvieļi vai stingri jākontrolē, 

lai izglītojamie lietotu dvieļus atbilstoši individuālajam marķējumam. 

 

3. Iestādē nodrošina, ka izglītojamie un darbinieki pēc iespējas lieto tikai personīgos 

rakstāmpiederumus. Iestādē skaidro un iespēju robežās mazina rakstāmpiederumu 

nodošanu no vienas personas citai. 

 

4. Iespēju robežās samazina kopīgi lietojamo virsmu un priekšmetu skaitu (t.sk. 

skārienjutīgie ekrāni, datori/tastatūras/peles u.c.) un vietās, kur tas nav iespējams, 

(piemēram, datorklases) pastiprināti tīra koplietošanas virsmas 

 

5. Regulāri vēdina telpas 

 

6. Regulāri veic telpu uzkopšanu. Rūpīgi tīra visas koplietošanas virsmas (piemēram, 

durvju rokturus, galdu virsmas, krēslu roku balstus un atbalsta virsmas, virsmas 

tualetēs, ūdens krānus, skārienjutīgās ierīces), pielietojot dezinfekcijas līdzekļus. 

Apkopējas izmanto „Dezinfekcijas un uzkopšanas plāns Covid-19 uzliesmojuma 

laikā” pastiprinātai dezinfekcijai. 

 

 

Internāta izmantošana 
 

1. Izmitinot izglītojamos internātā  ievēro šādus principus: 

 

- koplietošanas telpas tiek izmantotas tikai nepieciešamības gadījumos, un netiek 

pieļauta izglītojamo pulcēšanās koplietošanas telpās; 

- koplietošanas telpu (tualetes, dušas telpa) izmatošana tiek plānota, lai nodrošinātu 

2m distances ievērošanu un nepieļautu izglītojamo pulcēšanos; 

- telpās tiek nodrošināta roku mazgāšanas iespēja ar siltu ūdeni un ziepēm, kā arī tiek 

izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi(darbinieku uzraudzībā); 

- telpās, t.sk. tualetes telpās, tiek izvietota izglītojamiem pieejama, skaidri salasāma 

informācija ar atgādinājumu par higiēnu; 

-  rūpīgi tiek tīrītas visas koplietošanas virsmas. 

- pēc iespējas gultas Iestādē izvieto tālāk vienu no otras. Ja iespējams, izglītojamo 

guldināšanā ievēro principu – „galva pret kājām”. 

 

 

 

Pamūšas speciālās pamatskolas ārsta palīgs Airita Kārkliņa  

31.07.2020 

 

 

                                       

 

 


