Latvijas Republika

Saldus novada pašvaldība

SALDUS MĀKSLAS SKOLA
Izglītības iestādes reģ. Nr. 4175902170, Avotu ielā 12A, Saldū, Saldus nov., LV - 3801, tālr.
63822365, e-pasts: makslas.skola@saldus.lv, www.saldus.lv

2021.gada 31.augustā

Nr. 1-5.23

NOTEIKUMI PAR COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS
IEROBEŽOŠANAS PRASĪBU NODROŠINĀŠANU SALDUS MĀKSLAS
SKOLĀ
Izdoti saskaņā ar 10.06.2020. Ministru kabineta noteikumiem
Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai” 40.1. punktu un
28.11.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1338
“Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības
iestadēs un to organizētajos pasākumos” 5. un 5.1 punktu
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I VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
Iekšējie noteikumi nosaka kārtību, kādā Saldus Mākslas skolā, turpmāk – Izglītības
iestāde, tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības,
turpmāk - Noteikumi.
Noteikumu ievērošana ir obligāta visiem darbiniekiem un pedagogiem, turpmāk
tekstā – Nodarbinātajiem, izglītojamiem, viņu vecākiem vai likumiskajiem
pārstāvjiem un Izglītības iestādes apmeklētājiem, visām personām, kuras atrodas
Izglītības iestādē.
Izglītības iestāde nosaka kārtību un atbildīgos par pamatprincipu un no tiem
izrietošo prasību ievērošanu, tai skaitā par izglītojamo un Nodarbināto testēšanu,
izglītojamo un citu apmeklētāju plūsmas organizēšanu un kontroli, sadarbspējīgu
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un testēšanas rezultātu pārbaudi,
koplietošanas telpu izmantošanu.
Noteikumi tiek publicēti tīmekļa vietnē www.makslasskola.saldus.lv un tiek
nosūtīti e-pastā tīmekļa vietnes e-klase.lv lietotājiem.

II PAMATPRINCIPI, KAS JĀIEVĒRO SAISTĪBĀ AR COVID-19
IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANU
5. Visiem Nodarbinātajiem, izglītojamajiem un viņu vecākiem vai likumiskajiem
pārstāvjiem, izglītības iestādes apmeklētājiem ir pienākums ievērot šādus
pamatprincipus, lai iespēju robežās ierobežotu Covid-19 izplatību Izglītības iestādē:
informēšana, distancēšanās, higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzība.
6. Informēšanas pamatprincipi:
6.1. Izglītības iestādē nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas
karantīna, vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes - klepus, drudzis, elpas
trūkums. Atgādinājums par piesardzības pasākumiem izvietots Izglītības iestādes
ēkā.

6.2. Izglītības iestāde aicina ievērot distancēšanos, pareizas roku higiēnas un sejas
masku higiēnas nosacījumus. Atgādinājumi un informācija par piesardzības
pasākumiem izvietoti Izglītības iestādes ēkā.
7. Distancēšanās pamatprincipi:
7.1. Vietās, kur tas ir iespējams, ievēro divu metru fizisku distanci.
7.2. Neievērojot divu metru distanci, mācību procesa laikā pulcēties var vienas grupas
vai klases ietvaros. Tiek minimizēta šo cilvēku grupu savstarpēja sastapšanās.
7.3. Izglītības iestādē pēc iespējas mazina mācību procesā iesaistīto pedagogu maiņu.
7.4. Pedagogi stundu un nodarbību pārtraukumus plāno dažādos laikos, lai mazinātu
drūzmēšanos koplietošanas telpās (gaitenī, labierīcībās, ģērbtuvēs).
8. Higiēnas pamatprincipi:
8.1. Uzturoties iestādes koplietošanas telpās (gaitenī, labierīcībās, ģērbtuvēs) visas
personas lieto mutes un deguna aizsegu.
8.2. Uzturoties iestādes mācību telpās (klasēs), mutes un deguna aizsegu lieto personas
bez sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta.
8.3. Lai novērstu drūzmēšanos, pēc garderobes apmeklējuma izglītojamie nekavējoties
dodas uz klases telpām.
8.4. Roku higiēnai tualetēs tiek nodrošināts silts ūdens, šķidrās ziepes un roku
susināšanas līdzekļi, kā arī klasēs spirtu saturoši roku dezinfekcijas līdzekļi.
8.5. Atbilstoši iespējām samazina iekārtu, darba priekšmetu un darba aprīkojuma, tai
skaitā rakstāmpiederumu, nodošanu no viena cilvēka citam cilvēkam.
8.6. Izglītības iestādē regulāri tiek veikta telpu un virsmu, tai skaitā inventāra un darba
aprīkojuma, tīrīšana un dezinfekcija, īpašu uzmanību pievēršot virsmām un
priekšmetiem, ar kuriem cilvēki bieži saskaras (piemēram, durvju rokturi, galdu
virsmas, krēslu roku balsti, virsmas tualetēs, krāni).
8.7. Pedagogi regulāri vēdina telpas stundu un nodarbību pārtraukumos (vismaz 15
minūtes).
8.8. Par personīgās higiēnas prasību ievērošanu ir atbildīga katra persona.
9. Personas veselības stāvokļa uzraudzības pamatprincipi:
9.1. Izglītības iestādē netiek pieļauta personu, kurām noteikta pašizolācija vai mājas
karantīna klātbūtne.
9.2. Nodarbinātajam, izglītojamiem un viņu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem ir
pienākums sekot savam veselības stāvoklim un nekavējoties jāinformē atbildīgā
persona, ja konstatēta Covid-19 infekcija, ir noteikta pašizolācija vai karantīna.
10.

11.
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III MĀCĪBU PROCESA NORISE
Izglītības iestāde nosaka kārtību un atbildīgos pamatprincipu, kas jāievēro saistībā
ar COVID-19 izplatības ierobežošanu un no tiem izrietošo prasību ievērošanu, tai
skaitā par izglītojamo un Nodarbināto testēšanu, izglītojamo un citu apmeklētāju
plūsmas organizēšanu un kontroli, sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikātu un testēšanas rezultātu pārbaudi, koplietošanas telpu izmantošanu.
Klātienē apmeklēt mācību iestādi var tikai tie izglītojamie un Nodarbinātie, kuriem
ir negatīvs Covid-19 tests, vai arī kuri var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikātu.
Personas, kuras neatbilst 11. punktā norādītajām, izglītības iestādi var apmeklēt
tikai iepriekš piesakoties pie Izglītības iestādes administrācijas, saskaņojot to ar
atbildīgajām personām. Visiem izglītības iestādes apmeklētājiem ir jāuzrāda
atbildīgajai personai sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai
apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu.

Izglītojamajam un Nodarbinātajam atbildīgajai personai ir jābūt gataviem uzrādīt
sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai apliecinājumu (papīra
vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu.
14. Sadarbspējīgo vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai apliecinājumu par
negatīvu Covid-19 testa rezultātu atbildīgā persona var pārbaudīt katru dienu.
15. Izglītības iestāde ņem vērā vispārizglītojošo mācību iestāžu organizēto testu
rezultātus. Izglītības iestāde organizē testēšanu tikai tiem izglītojamajiem, kuri
neapmeklē vispārizglītojošās izglītības iestādes klātienē ( tālmācība).
16. Izglītības iestādē izglītojamo un darbinieku testēšanu organizē sadarbībā ar
laboratoriju, kura veic Covid-19 testus. Laboratoriju, kura skolā veiks
testēšanu, nozīmē Veselības ministrija.
17. Izglītības iestādei ir tiesības nodot laboratorijām izglītojamo un Nodarbināto datus:
vārds (vārdi), uzvārds, personas kods, dzimums, deklarētās, reģistrētās vai personas
norādītās dzīvesvietas adresi, kontaktinformāciju (tālruņa numurs, elektroniskā
pasta adrese, ja tāda ir), pilsonības valsts, dzimšanas datums, klase (kurss, grupa))
un pilngadīga izglītojamā vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja
elektroniskā pasta adresi attiecīgajai laboratorijai.
18. Izglītojamo un Nodarbināto datu apstrādei jābūt minimizētai, godprātīgai,
likumīgai, precīzai un drošai attiecībā pret personām, kuru datus apstrādā.
19. Pēc Izglītības iestādes iesniegta testējamo saraksta laboratorija sagatavo
personalizētus siekalu paraugu savākšanas komplektus, uz kuriem ir norādīts katra
testējamā vārds, uzvārds. Testēšanu veic atbilstoši Slimību profilakses un kontroles
centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam.
20. Par klātienes, daļēji attālinātu vai pilnīgi attālinātu mācību procesa organizāciju
lemj iestādes direktors, to saskaņojot ar dibinātāju un izvērtējot faktiskos apstākļus,
pieejamos tehniskos līdzekļus un citus resursus. Par izmaiņām mācību procesa jomā
nekavējoties tiek informēti izglītojamie, pedagogi, darbinieki, informācija
publiskota Izglītības iestādes mājaslapā www.makslasskola.saldus.lv un e-klasē.
21. Mācību procesam notiekot klātienē, daļēji attālināti vai attālināti, saziņa starp
Izglītības iestādes pedagogiem, izglītojamajiem un viņu vecākiem var notikt
telefoniski un elektroniski, izmantojot šādas saziņas formas;
21.1. informācijas sistēmu „E-klase” (www.e-klase.lv);
21.2. mācību priekšmetu pedagogu ieteiktos saziņas rīkus ( Zoom, Google piedāvātos
rīkus u.c.).
21.3. Whatsapp grupas, sms.
22. Organizējot ārpus mācību stundu pasākumu (t.sk. pieaugušo izglītība, konkursi,
semināri, sanāksmes, lekcijas, izstādes, u.c.) norisi izglītības iestāde nodrošina
valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības ierobežojumus.
13.

IV RĪCĪBA, JA IR AIZDOMAS VAI TIEK ATKLĀTS INFEKCIJAS
GADĪJUMS SKOLĀ
23. Ja Nodarbinātajam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas
slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums):
23.1. Nodarbinātā pienākums ir lieto sejas masku vai mutes un deguna aizsegu,
pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās, telefoniski informēt atbildīgo
personu un sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas
režīmu;
23.2. Nodarbinātais var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu, kad ārsts ir noslēdzis
darbnespējas lapu.

Ja izglītojamajam parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis,
klepus, elpas trūkums):
24.1. izglītojamais lieto sejas masku vai deguna un mutes aizsegu un nekavējoties dodas
mājās, telefoniski informējot atbildīgo personu, un sazinoties ar ģimenes ārstu, lai
vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu.
24.2. Izglītojamais atgriežas mācībās klātienē saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem.
25. Ja Nodarbinātajam vai izglītojamam izglītības iestādē ir konstatēti nopietni
veselības traucējumi, tiek izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.
26. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk izglītojamiem un
ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, izglītojamie dodas mājās, lieto sejas
masku vai mutes un deguna aizsegu, sazinās ar atbildīgo personu un ģimenes ārstu.
Iestāde nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un
kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam.
27. Ja izglītojamajam vai Nodarbinātajam tiks konstatēta Covid-19 infekcija, un šis
gadījums būs epidemioloģiski saistīts ar konkrēto iestādi, SPKC epidemiologi
noteiks īpašus pret epidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un sniegs
individuālas rekomendācijas Izglītības iestādes vadībai, iesaistītajām personām, kā
arī lems par karantīnas noteikšanas nepieciešamību atsevišķai klasei vai iestādei.
Tādā gadījumā Izglītības iestādes vadītājam ir pienākums pildīt SPKC norādījumus.
Iestādes vadītājs par šo faktu un saņemtajiem SPKC norādījumiem informē
Izglītības iestādes dibinātāju.
28. Ja izglītības iestādes rīcībā ir informācija, ka personas ļaunprātīgi izmanto situāciju,
maldina iestādi par savu vai savā aizgādībā esošas personas veselības stāvokli, slēpj
informāciju par saskari ar Covid-19 kontaktpersonām vai inficēšanos ar Covid-19,
iestāde ziņo SPKC.
24.

VI NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
Izglītības iestāde norīko atbildīgās personas, kuras koordinē noteikto prasību un
Noteikumu ieviešanu un uzraudzību:
29.1. Izglītojamajiem – direktora vietniece Kristīne Ozola
29.2. Pedagogiem – direktora vietniece Merike Armulika
29.3. Darbiniekiem – direktora vietniece Merike Armulika
30. Iekšējie noteikumi “Par Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasību
nodrošināšanu Saldus Mākslas skolā stājas spēkā ar 01.09.2021.
29.

Direktore

E.Zabarovska

