
1 
 

 
 

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Ē D O L E S  P A M A T S K O L A  

IZM reģ. nr. 4112901194, adrese „Skola”, Ēdole, Ēdoles pag., Kuldīgas nov., LV – 3310,  tālr./fakss 63345142 

e-pasts edolesskola@kuldiga.lv 

 

 

 

 

Kārtība par piesardzības pasākumu īstenošanu 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Ēdoles pamatskolā  

                                                                

                                                                                

Nr.ESKO/1.11/21/25 
21.10.2021.  

 

I Vispārējie noteikumi 
 

1. Kārtība izstrādāta, pamatojoties uz: 

1.1. 28.09.2021. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un to grozījumiem, kuri stājas 

spēkā ar 2021. gada 11.oktobri; 

1.2. Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajiem “Ieteikumi izglītības iestādēm 

piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”; 

1.3. Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijām; 

 

II Uzraudzība un informēšana 
Vecāku atbildība: 

2. Izglītojamo vecāki ir atbildīgi, lai bērni uz izglītības iestādi nenāktu ar infekcijas slimības 

pazīmēm, īpaši augšējo elpceļu saslimšanas pazīmēm. Ja bērnam ir alerģiskas vai hroniskas 

augšējo elpceļu saslimšanas, iesniegt klases audzinātājai ārsta izziņu. 

3. Izglītojamais nedrīkst apmeklēt izglītības iestādi, ja kādam no ģimenes locekļiem, ar 

kuriem dzīvo kopā, piemērota stingra mājas karantīna un Slimību profilakses un kontroles 

centrs (SPKC) izglītojamo noteicis par kontaktpersonu. Aizlieguma ilgumu nosaka SPKC. 

4. Ja izglītojamā mājsaimniecības loceklim noteikta 14 dienu pašizolācija, bet viņš ievēro 

pašizolāciju ārpus mājsaimniecības, izglītojamais drīkst apmeklēt izglītības iestādi. Ja 

pašizolācijā esošajai personai parādās slimības pazīmes, izglītojamais nedrīkst apmeklēt 

izglītības iestādi, kamēr nav noskaidrots slimības pazīmju iemesls. 

5. Izglītojamais nedrīkst apmeklēt izglītības iestādi 14 dienas pēc atgriešanās no valsts, pēc 

kuras apmeklēšanas atbilstoši SPKC norādījumiem noteikta pašizolācija. 

 

Izglītības iestādes atbildība: 
 

6. Klases audzinātāji un citi pedagogi pastiprināti pievērš uzmanību izglītojamo veselības 

stāvoklim. 

7. Ja izglītojamajam, atrodoties izglītības iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas pazīmes 

(klepus, drudzis, elpas trūkums): 

7.1. izolē izglītojamo atsevišķā telpā, nodrošinot pieaugušā klātbūtni. Lai novērstu 

darbinieka inficēšanās risku, gan izglītojamais, gan darbinieks lieto sejas masku; 
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7.2. klases audzinātājs sazinās ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem 

pārstāvjiem, kas nekavējoties ierodas pēc izglītojamā; 

7.3. izglītojamais drīkst atgriezties izglītības iestādē tikai ar ģimenes ārsta atļauju; 

7.4. ja izglītojamajam vai darbiniekam izglītības iestādē konstatē nopietnus veselības 

traucējumus, tiek izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. 

7.5. Ja izglītojamajam vai izglītības iestādes darbiniekam tiks konstatēta Covid-19 

infekcija un šis gadījums būs epidemioloģiski saistīts ar Ēdoles pamatskolu, SPKC 

informēs izglītības iestādi, bet izglītības iestādes vadītājs sadarbībā ar dibinātāju 

noteiks īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai, kā arī lems 

par karantīnas noteikšanas nepieciešamību atsevišķai klasei vai skolai. Izglītības 

iestādes direktors par šo faktu informēs arī Izglītības kvalitātes valsts dienestu. 

 

Darbinieku atbildība: 
 

8. Izglītības iestādes darbinieka veselības stāvokļa uzraudzība ir paša darbinieka atbildība. 

9. Darbinieki informē darba devēju un nenāk uz izglītības iestādi, ja vērojamas infekcijas 

slimību pazīmes, īpaši augšējo elpceļu saslimšanas pazīmes. 

10. Ja darbinieka mājsaimniecības loceklim noteikta 14 dienu pašizolācija un viņam nav 

slimības pazīmju, darbinieks drīkst apmeklēt izglītības iestādi. Ja pašizolācijā esošajai 

personai parādās slimības pazīmes, darbinieks nedrīkst apmeklēt izglītības iestādi, kamēr 

nav noskaidrots slimības pazīmju iemesls. 

11. Ja Ēdoles pamatskolas darbiniekam, veicot amata pienākumus, parādās akūtas elpceļu 

infekcijas slimības pazīmes (klepus, drudzis, elpas trūkums), darbinieks pārtrauc darba 

pienākumu veikšanu un dodas mājās, informējot tiešo vadītāju un telefoniski sazinoties ar 

savu ģimenes ārstu. 

12. Darbinieks var atgriezties izglītības iestādē, kad ārsts noslēdzis darba nespējas lapu. 

 

III Distancēšanās un piesardzības pasākumi 
 

13. Atbildīgā persona, kura koordinē noteikto prasību un šīs kārtības ieviešanu un 

uzraudzību, ir Ēdoles pamatskolas direktors Aigars Matevičs (tālr. 29560044). 

Izglītības iestādes darbinieki, izglītojamie un vecāki ir informēti par kārtību, atbildīgo 

personu un kontaktinformāciju. 

14. Lai nodrošinātu distancēšanās iespēju, izglītības iestāde organizē mācību procesu un 

ārpusstundu aktivitātes katrai klasei noteiktās telpās. 

15. Līdz epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās brīdim mācības tiek organizētas klātienē. 

16. Komunikācijas kanāli ar izglītojamajiem, viņu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, 

darbiniekiem ir e-klase, tālrunis. 

17. Organizējot ārpusstundu aktivitātes, izglītības iestāde izvērtē un mazina riskus, paredzot 

distancēšanos un higiēnas prasību ievērošanu. 

18. Izglītības iestādes telpās ir izvietotas vizuālas distancēšanās norādes. 

19. Vecāki un citi apmeklētāji izglītības iestādi apmeklē, iepriekš saskaņojot vizītes laiku un 

vietu. 

20. Ar izglītības iestādē noteikto kārtību izglītojamie un vecāki tiek iepazīstināti.   

21. Lai iespēju robežās mazinātu izglītojamo grupu un klašu satikšanos, ēdināšana 1.- 9.  

      klašu izglītojamajiem tiek organizēta divās maiņās, bet pirmsskolas grupām – savās  

      grupas telpās rotaļgrupai, bet piecgadīgiem un sešgadīgiem savā laikā skolas ēdnīcā. 

22. Starpbrīžos izglītojamajiem tiek nodrošināta iespēja uzturēties skolas pagalmā.  

23. 1. – 9. klašu skolēni starpbrīžos, ja laika apstākļi neatļauj uzturēties ārā, atrodas   

      katra klašu grupa savā stāvā, ievērojot 2 m distanci vienam no otra un lietojot  

      sejas maskas. Klašu kabineti starpbrīžos tiek vēdināti, dezinficēti pēc vajadzības.  

24. Ir noteiktas atbildīgo personu dežūras gaiteņos, ēdamzālē, pie ieejas un izejas. 
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IV Izglītojamo, skolas darbinieku un skolēnu autobusu šoferu 

testēšanas kārtība 

 

 
25. Uzsākot 2021./ 2022. mācību gadu, izglītojamiem un darbiniekiem jāveic  

      siekalu testa izmeklējums uz SARS – CoV – 2, kuri nav vakcinējušies vai nav  

      vēl veikta pilna vakcinācija. 

26. Ēdoles pamatskolā siekalu testi jānodod otrdienās no 8:30 līdz 11:30. 

27. Atkārtotu siekalu testu jānodod pēc nedēļas tiem, kas nav vakcinējušies. 

28. Izglītojamie ierodas noteiktā laikā skolā. Atbildīgais par siekalu testu savākšanu  

      sagaida izglītojamos pie skolas un koriģē apmeklētāju plūsmu, lai ievērotu  

      distancēšanos un norādītu konkrētu vietu testa nodošanai.  

29. Testu veikšanu organizē klases audzinātāji, ievērojot higiēnas prasības.  

30. 1. septembrī skolā drīkst ierasties izglītojamie un darbinieki, kuri var uzrādīt  

      negatīvu Covid – 19 testu vai derīgu vakcinācijas sertifikātu.   

 
 

V Higiēnas nodrošināšana 
 

31. Izglītības iestādē ir izvietota izglītojamajiem skaidri saprotama informācija ar 

atgādinājumu par higiēnu. Klases stundās demonstrē filmu par pareizu roku mazgāšanu. 

32. Klašu audzinātāji veic izglītojošas pārrunas par pareizu roku mazgāšanu un citām 

higiēnas prasībām klases stundās uzsākot mācību gadu un pēc vajadzības mācību gada 

laikā. Iestādē tualetes telpās, pirms pusdienām pēc roku mazgāšanas roku noslaucīšanai 

tiek piedāvātas salvetes. 

33. Izglītības iestādē ir izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi. 

34. Regulāri tiek vēdinātas telpas, tīrītas visas koplietošanas virsmas. 

 

VI Noslēguma jautājumi 
 

35. Izstrādātā kārtība pieejama izglītības iestādes informācijas stendos un mājas lapā. 

 

 

 

 

Direktors A. Matevičs 

 

 


