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APSTIPRINU
Daugavpils 7. pirmsskolas izglītības
iestādes vadītāja___________V. Kolpakova
20___.gada ___. _____________
Rīkojums Nr. _____

Kārtība, kādā iestādē tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanas prasības
Izdoti saskaņa ar Ministru kabineta
2021. gada 28.septembrī noteikumiem Nr.662
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
I. Vispārīgie jautājumi
1. Kārtība nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus (turpmāk – noteikumi) Daugavpils 7.
pirmsskolas izglītības iestādē (turpmāk – iestāde), kas veicami, lai ierobežotu Covid-19
infekcijas izplatību:
1.1. Covid-19 ierobežošanas principus un piesardzības pasākumus;
1.2. pulcēšanās prasības un ierobežojumus;
1.3. personām veicamos īpašos epidemioloģiskās drošības pasākumus;
1.4. izglītības un sporta procesa organizēšanas un nories nosacījumus;
1.5. diagnostikas un ziņošanas kartību pa Covid-19 infekcijas gadījumiem;
1.6. izolācijas, mājas karantīnas un pašizolācijas prasības.
2. Lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā, iestāde ievēro šādus pamatprincipus:
2.1. informēšana;
2.2. distancēšanās;
2.3. higiēnas prasību ievērošana;
2.4. personu veselības stāvokļa uzraudzība.
3. Noteikumi attiecas uz visiem iestādes darbiniekiem un pakalpojumu sniedzējiem,
izglītojamajiem (turpmāk-bērni), viņu vecākiem vai bērna likumiskajiem pārstāvjiem
(turpmāk-vecāki), kuri ierodas iestādē.
4. Visas šo noteikumu 3.punktā minētās personas, izņemot bērnus, tiek iepazīstinātas ar
noteikumiem pret parakstu, e-klase
4.1. iestādes darbiniekus un pakalpojumu sniedzējus ar noteikumiem iepazīstina iestādes
lietvedis;
4.2. vecākus ar noteikumiem iepazīstina grupu pedagogi izmantojot e-klasi;
4.3. bērnus ar noteikumiem iepazīstina grupas pedagogi saprotamā veidā un atbilstoši viņu
vecumam.

5. Noteikumu ievērošana ir obligāta.
II. Informēšanas pamatprincipa īstenošana
6.
7.

8.

Pedagogi informē vecākus rīkoties atbildīgi, ievērot atbildīgo dienestu rekomendācijas un
iestādes noteikumus.
Iestādē labi pārskatāmās vietās (pie ieejas iestādes teritorijā, pie visām ieejām iestādes ēkā)
ir izvietota šāda informācija:
7.1. brīdinājumi par 2 metru distanci;
7.2. brīdinājumi, ka bērnu atved un izņem viens no vecākiem;
7.3. brīdinājumi, ka izņemot bērnu no grupas vai laukuma aizliegts uzkavēties iestādes
teritorijā;
7.4. informācija par roku dezinfekcijas līdzekli un norādījumi par tā lietošanu.
Vecākiem ir pienākums informēt pedagogu par bērna prombūtnes iemesliem, par bērna
inficēšanos ar Covid-19, atrašanos izolācijā, mājas karantīnā vai pašizolācijā.
III. Distancēšanās pamatprincips īstenošana

9.
10.
11.

12.

13.

Netiek pieļauta personu, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra izolācija
klātbūtne iestādē.
Netiek pieļauta bērnu, vecāku, darbinieku un pakalpojumu sniedzēju ar elpceļu infekcijas
slimību pazīmēm klātbūtne iestādē.
Distancēšanās pasākumi iestādē:
11.1. iestādes telpās un teritorijā ievērot 2 m distanci;
11.2. visi pasākumi notiek katrai iestādes bērnu grupai atsevišķi;
11.3. aizliegta nesaistītu personu klātbūtne iestādes telpās un teritorijā;
11.4. jauno un jaunākā vecuma bērnu pieņemšana un izņemšana vecākiem notiek garderobē
(ievērojot vizuālās distancēšanas norādes, ne vairāk kā divi vecāki), iepriekš
vienojoties par ierašanās laiku ar grupas pedagogu;
11.5. vecākā vecuma bērnu pieņemšana notiek pie garderobes durvīm, iepriekš vienojoties
ar grupas pedagogu par ierašanās laiku, kā arī ievērojot iestādes telpās 2m distanci
(vizuālās distancēšanas norādes);
11.6. uz iestādi bērnu atved un izņem viens no vecākiem;
11.7. izņemot bērnu no iestādes aizliegts uzturēties tās telpās un teritorijā;
11.8. bērnu ēdināšana notiek katrai grupai atsevišķi (grupas telpā);
11.9. bērnu guldināšanā ievēro principu – „galva pret kājām”.
Visi pasākumi, kuri notiek ārpus konkrētas grupas telpām, tajā skaitā sports, mūzika un
interešu pulciņi, iestādē tiek organizētas katrai grupai atsevišķi, lai nepieļautu savstarpēju
sastapšanos iestādes koplietošanas telpās un paredzot telpu uzkopšanu starp nodarbībām.
Iestādē nav atļauta darbinieku pulcēšanās ārpus darba pienākumu veikšanas.
IV. Higiēnas prasību ievērošanas pamatprincips

14. Bērnu personīgās higiēnas un profilakses pasākumi iestādē:
14.1. bērni bieži un rūpīgi mazgā rokas ar ūdeni un ziepēm (no rīta ierodoties grupā, pirms
ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma, pēc pastaigas un rotaļām ārā);
14.2. roku nosusināšanai bērni lieto dvieļus atbilstoši individuālajam marķējumam, to stingri
kontrolē grupas pirmsskolas izglītības skolotājas, par dvieļu nomaiņu seko pirmsskolas
skolotāja palīgs;
14.3. bērnu apmācību par pareizu roku mazgāšanu nodrošina vecāki un pirmsskolas
izglītības skolotajās;
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15.

16.

17.
18.

14.4. roku mazgāšanu veikt vismaz 20 sekundes;
14.5. bērni iestādē uzturas maiņas apavos;
Darbinieku personīgās higiēnas un profilakses pasākumi iestādē:
15.1. darbinieku roku dezinfekcijai pieejamā vietā izvietots 70% spirtu saturošs roku
dezinfekcijas līdzeklis, tas atrodas bērniem neaizsniedzamā vietā;
15.2. darbinieki dienas laikā bieži un rūpīgi mazgā rokas ar ūdeni un ziepēm;
15.3. darbinieki iestādē izmanto maiņas apģērbu un maiņas apavus.
Telpu un aprīkojuma uzkopšanas pasākumi:
16.1. iestādes tehniskais personāls veic savus amata pienākumus atbilstoši darba līgumam
un amata aprakstiem;
16.2. biežāk lietotās virsmas un priekšmetus dezinficē, izmantojot 70% spirtu saturošus
dezinfekcijas līdzekļus, piemēram, skārienjutīgās ierīces, galda virsmas, durvju
rokturus, krēsla atbalsta virsmas, ūdens krānus;
16.3. regulāri vēdina telpas;
16.4. regulāri veic telpu uzkopšanu. Ģērbtuvju mitro uzkopšanu veic pēc bērnu ierašanās un
pēc atgriešanās no pastaigas. Tualetes telpu mitro uzkopšanu veic 3 reizes dienā;
16.5. iestādē rūpīgi izvērtē koplietošanas priekšmetus un rotaļlietas grupas telpās, un izņem
no aprites to, ko nevar regulāri katru dienu pienācīgi mazgāt un dezinficēt (mīkstās
rotaļlietas, sēžammaisus).
Vecāks un pakalpojumu sniedzējs ienākot iestādē, pie ieejas dezinficē rokas ar spirtu
saturošu roku dezinfekcijas līdzekli.
Vecāki seko un atbild, lai bērna privātā rotaļlieta paliktu mājās.
V. Personu veselības stāvokļa uzraudzības pamatprincips

19. Darbinieku veselības skrīningu veic pirmsskolas un skolu iestāžu māsa, veicot vizuālu
novērojumu un īsas pārrunas ar darbinieku.
20. Darbinieks, kurš strādā klātienē, ierodoties darba vietā, rakstveidā apliecina, ka tam nav
akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmju un tas nav bijis tiešā kontaktā ar personām, kurām
noteikta izolācija, mājas karantīnā vai pašizolācija.
21. Ja darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības
pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieka pienākums ir pārtraukt darba
pienākumu veikšanu un doties mājās, kā arī telefoniski sazināties ar ģimenes ārstu, lai
vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu.
22. Darbinieks, kuram tiek identificētas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis,
klepus, elpas trūkums), pārtrauc darba pienākumu veikšanu, un darbinieks sazinās ar
ģimenes ārstu par turpmākām darbībām.
23. Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas
lapu) un .
24. Bērnu veselības skrīningu veic grupu pedagogi, veicot vizuālu novērojumu un īsas pārrunas
ar bērna vecākiem.
25. Iestādē netiek uzņemti bērni ar infekcijas slimības pazīmēm.
26. Ja bērnam tiek konstatētas slimības pazīmes, vecākam ir pienākums nodrošināt bērnam
pašizolāciju un mājas karantīnas nosacījumus.
27. Ja bērnam, atrodoties iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis,
klepus, elpas trūkums), iestādē:
27.1. izolē bērnu atsevišķā telpā, kurā nodrošina pieaugušā uzraudzību līdz vecāka
ierašanās;
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27.2. sazinās ar bērna vecākiem, kas nekavējoties ierodas pēc bērna. Vecāki telefoniski
kontaktējas ar savu ģimenes ārstu;
27.3. bērns tiks ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriezīsies iestādē saskaņā ar
ārstējošā ārsta norādījumiem.
28. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk bērniem un ir radušās
aizdomas par grupveida saslimšanu, izolē bērnus, nodrošinot pieaugušā klātbūtni, sazinās ar
bērnu vecākiem. Vecāks sazinās ar bērna ārstu un veic turpmākos ārsta norādījumus.
29. Ja tiks konstatēts Covid-19 infekcijas gadījums, SPKC epidemiologi noteiks īpašus
pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un sniegs individuālas
rekomendācijas iestādes vadībai.
30. Ja SPKC iestādē konstatēs augstu Covid-19 infekcijas izplatības risks, triju dienu laikā tiks
pārtraukta iestādes darbība klātienē.
VI.

Noslēguma jautājumi

31. Noteikumi ir publiskoti iestādes mājas lapā.
32. Iestādē ievēro Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumus Nr.890 “Higiēnas
prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno
pirmsskolas izglītības programmu” prasību ievērošanu.
33. Iestādes iekšējās kārtības noteikumi „Kārtība, kādā iestādē tiek nodrošinātas Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošana prasības” stājas spēkā no 11.10.2021. un ir aktuāla,
kamēr spēkā ir Ministru kabineta noteikumi Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

Vadītāja

V. Kolpakova
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