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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

ROŽUPĒ 

KĀRTĪBA, KĀDĀ IESTĀDĒ TIEK NODROŠINĀTAS COVID – 19 

INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAS PRASĪBAS 

Izdota saskaņā ar 

 Ieteikumiem izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai  Covid – 19 

infekcijas izplatības ierobežošanai. 

2020. gada 28. jūlijā veiktajiem grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija 

noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid – 19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai” 

 

I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 

1. Šie noteikumi nosaka un nodrošina vienotas prasības higiēnas un personas 

veselības stāvokļa uzraudzības pasākumiem  Rožupes pamatskolā (turpmāk 

– Skola) īstenojot visu vecumposmu izglītojamajiem  mācību procesu 

klātienē.  

2. Skolas direktore ar  kārtību darbiniekus   iepazīstina  darbinieku kopsapulcē 

ne vēlāk, kā līdz 25. augustam. 

3. Pirmsskolas izglītības grupu skolotāji un klašu audzinātāji izglītojamos  ar 

kārtību  iepazīstina Zinību dienas klases stundā, faktu par iepazīstināšanu 

izglītojamie apliecina ar savu parakstu e- klases izdrukātā veidlapā. 

4. Izglītības procesa organizēšanas kārtība  ir pieejama pie lietvedes un/vai 

Skolas mājas lapā www.rozupe.lv 

 

II RĪCĪBA, JA IR AIZDOMAS VAI TIEK ATKLĀTS INFEKCIJAS 

GADĪJUMS 

5. Skolā netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm 

klātbūtne. 

 

http://www.rozupe.lv/
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6. Darbinieki, izglītojamie, viņu vecāki vai likumiskie pārstāvji seko savam 

veselības stāvoklim. 

7. Ja skolā darbiniekam ir konstatētas akūtas elpceļu infekcijas slimības 

pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), viņam  ir tiesības pārtraukt darba 

pienākumu veikšanu, telefoniski informējot skolas direktori. 

8. Darbinieks var atgriezties darbā tikai pēc darbanespējas lapas noslēgšanas. 

9. Ja izglītojamajam parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes 

(drudzis, klepus, elpas trūkums) to  izolē atsevišķā telpā, nepieciešamības 

gadījumā nodrošinot skolas māsas klātbūtni. 

10. Klases audzinātājs sazinās ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem 

pārstāvjiem, kas nekavējoties ierodas pēc izglītojamā un telefoniski 

kontaktējas ar savu ģimenes ārstu. 

11. Par nepieciešamību izsaukt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu 

lemju skolas māsa. 

12. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk 

izglītojamajiem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, skola 

izolē izglītojamos, nodrošina pieaugušā klātbūtni, lieto sejas maskas/deguna 

aizsegus, sazinās ar izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, 

telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – 

SPKC)  reģionālās nodaļas epidemiologu Daugavpilī, tel. nr. 65451489 

 

III HIGIĒNAS NODROŠINĀŠANA 

13. Pirmsskolas izglītības skolotāji un klašu audzinātāji izglītojamos regulāri 

informē  par personīgās higiēnas jautājumiem. 

14. Klašu audzinātāji māca, nodrošina un veic kontroli par bērnu biežu un 

rūpīgu roku mazgāšanu ar ūdeni un ziepēm sanitārajās koplietošanas telpās, 

īpaši pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma, pēc pastaigas ārā. 

15. Skolas māsa mācību gada sākumā katrai klasei novada nodarbību par 

personīgo higiēnu. 

16. Bērnu veselības skrīningu  no plkst.9.00 līdz plkst.11.00 veic skolas  māsa, 

veicot vizuālu novērojumu, ķermeņa temperatūras mērījumus, higiēnas un 

sanitārā stāvokļa novērtēšanu bērnam. 

17. Par klašu telpu vēdināšanu starpbrīžos atbildīgs ir kabineta vadītājs, pēc 

nodarbībām skolas apkopējas. 

18. Par koridoru un sanitāro telpu vēdināšanu atbildīgas ir  apkopējas un dienas 

dežurante. 

19. Pirmsskolas izglītības grupiņās vēdināšanu veic skolotāja palīgs. 

20. Darbinieku un apmeklētāju roku dezinfekcijai pieejamā vietā izvietoti  roku 

dezinfekcijas līdzekļi. 

21. Skolas telpu mitrā uzkopšana, dezinfekcija tiek veikta saskaņā ar direktores 

apstiprinātiem grafikiem.   

Kārtība apspriesta 

Izglītības iestādes padomes sanāksmē 18.08.2020., protokola nr. 1. 

Pedagoģiskās padomes sēdē 18.08.2020., protokola nr. 2. 



 


