
 

Kārtība par epidemioloģiskās drošības pasākumu 

Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanai Vangažu vidusskolā   
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 Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta  

2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360. 

 “Epidemioloģiskās drošības noteikumi  

Covid-19 infekcijas ierobežošanai” 

Vispārīgie jautājumi 

1. Kārtība nosaka par epidemioloģiskās drošības pasākumus   Vangažu vidusskolā, lai 

ierobežotu Covid -19 infekcijas izplatību, mazinātu skolēnu un darbinieku inficēšanās 

riskus, īstenotu vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu 

apgūšanu klātienē, ievērojot tādus piesardzības pasākumus kā  informēšana, 

distancēšanās, higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzība. 

2. Skolā netiek pieļauta personu ar paaugstinātu temperatūru un slimības pazīmēm 

klātbūtne. 

3. Skolā informē darbiniekus, skolēnus, vecākus vai likumiskos pārstāvjus par 

nepieciešamību sekot savam veselības stāvoklim. 

4. Nav vēlama Vecāku vai pavadošu personu atrašanās skolā. 

5. Skolēni ar slimības pazīmēm nepiedalās mācību procesā klātienē Skolā. 

6. Skola pēc iespējas nodrošina, ka visas mācību aktivitātes  un pasākumu notiek grupai 

vai klasei atsevišķi, iespēju robežās mazinot skolēnu skaitu, kas nonāk ciešā kontaktā.   

 

Komunikācija un saziņa  

1. Skolas vadības un skolotāju komunikācija ar skolēniem norisinās klātienē, e-klasē, 

Zoom vidē, telefoniski, Microsoft Teams vietnē. 

2. Saziņa ar vecākiem notiek izmantojot e-klasi, tālruni, skolas mājas lapu. 

3. Skolēnu kavējumi tiek reģistrēti e- klases žurnālā katrā stundā. 

 

Darbinieku atbildība 

1. Skolas dežurants veic pedagogu, tehnisko darbinieku, preču piegādātāju, izņēmuma 

gadījumos skolēnu vecāku reģistrāciju, norādot ierašanās  un aiziešanas laiku.  

2. Pedagogi, kuri strādā vecajā korpusā reģistrējas skolotāju istabā, norādot ierašanās un 

aiziešanas laiku.  



3. Apkopējas darba pienākumus veic atbilstoši telpu uzkopšanas grafikam un 

pienākumiem, pastiprināti veicot virsmu apstrādi ar dezinfekcijas līdzekļiem. 

4. Direktora vietnieks saimnieciskajā jomā nodrošina regulāru dezinfekcijas līdzekļu un 

citu aizsardzības līdzekļu nepārtrauktu nodrošinājumu. 

5. Skolas medmāsa pārrauga telpu uzkopšanu un darba precizitāti. 

 

Skolēnu atbildība 

1. Skolēniem, iekāpjot autobusā un izvēloties sēdvietu, iespēju robežās jāievēro 

distancēšanās. Ja  nav iespējams distancēties, lietot sejas  aizsegu vai masku. 

2. Viena klase tiek definēta kā noslēgta grupa, kur nav jāievēro distance. 

3.  Skolā skolēniem jāievēro distancēšanās (2m) no citas klases. 

4. Skolēniem jāievēro pārvietošanās un personīgās higiēnas noteikumi. 

5. Par sliktu pašsajūtu, ar aizdomām par saslimšanu vai paaugstinātu temperatūru 

nekavējoties ziņot skolotājam. 

6. Mācību dienas laikā skolēniem aizliegts patvaļīgi pārvietoties pa skolu, iziet no skolas. 

 

Vecāku, likumisko pārstāvju Vecāku, likumisko pārstāvju 

atbildība 

1. Skolēnu vecākiem nekavējoties informēt klases audzinātājas vai Skolas administrāciju, 

ja skolēnam konstatēts Covid-19 vai ja bijis tiešā kontaktā ar Covid-19 inficētu 

personu. 

2. Vecāki tiek aicināti izvērtēt sava bērna atrašanās nepieciešamību vietās, kur ir 

ierobežota iespēja nodrošināt grupu nepārklāšanos un distancēšanos. 

3. Skolēnu vecāki tiek aicināti regulāri izvērtēt sava bērna veselības stāvokli un nelaist uz 

skolu ar paaugstinātu temperatūru un slimības pazīmēm. 

4. Ja bērns slimojis mājās 3 un vairāk dienas un bijusi temperatūra, skolā ierasties ar ārsta 

zīmi. 

5. Ceļojumu gadījumos skolēnu vecāki informē klases audzinātāju un nodrošina 14 dienu 

pašizolāciju atbilstoši SPKC aktualizētajam valstu sarakstam. 

6. Skolēnus, pirmskolas audzēkņus pavada līdz skolas ieeja durvīm. Pirmskolas 

audzēkņus sagaida audzinātāja. 

 

Higiēnas prasības 

1.Tehniskais personāls nodrošina: 

1.1. regulāru telpu mitro uzkopšanu – mazgāt grīdas koplietošanas telpās, īpašu 

uzmanību pievēršot virsmu un priekšmetu tīrībai un dezinfekcijai, kuriem bieži 

pieskaras darbinieki, skolēni; 

1.2. sanitāro telpu un citu koplietošanas telpu mitro uzkopšanu un dezinfekciju veic 

pēc aktualizētā plāna; 

1.3. regulāru atkrituma urnu iztukšošanu; 

1.4. pēc iespējas regulāru telpu vēdināšanu koplietošanas telpās; 



1.5. tīrīšanas un telpu uzkopšanas inventāra pieejamību, roku mazgājamo līdzekļu un 

dezinfekcijas līdzekļu nepārtrauktu pieejamību. 

Rekomendācijas personīgās higiēnas un profilakse pasākumiem 

1. Sekot savam veselības stāvoklim un nedoties uz Skolu ar slimības pazīmēm (klepus, 

iesnas, sāpes kaklā, paaugstināta ķermeņa temperatūra). 

2. Regulāri mazgāt rokas ar ziepēm (īpaši pirms ēdienreizēm, pēc tualetes apmeklējuma, 

pēc klepošanas un šķaudīšanas) un dezinficēt rokas ar dezinfekcijas līdzekli. 

3. Iespēju robežās ievērot distanci un izvairīties no tuva kontakta ar personu, kura slimo 

ar akūtu elpceļu infekciju (ieteikums – vismaz 2 metru distance). 

4. Klepojot un šķaudot izmantot vienreiz lietojamās salvetes un pēc tam nomazgāt rokas 

vai dezinficēt ar dezinfekcijas līdzekli. 

Citi norādījumi 

1. Stingri ievērot personas datu aizsardzību, aizliegts izplatīt informāciju par 

konkrētajiem ar Covid-19 inficētajiem skolēniem vai Skolas darbiniekiem, ja tādi būs. 

2. Ja tiek organizēts kāds pasākums ārpus Skolas telpām, tad par pasākuma apmeklējuma 

nosacījumiem tiek informēti skolēni, Vecāki, un tiek veikta skolēnu un darbinieku 

uzskaite pasākumā. 

3. Ja Skolā vai sabiedrībā būs palielinājies inficēšanās risks ar Covid-19 infekciju, tiks 

apsvērta iespēja izmantot medicīniskās sejas maskas vai pāriet uz attālinātu mācību 

procesu lokālā grupā vai visā Skolā (atkarībā no riska pakāpes). 

4. Atbildīgās personas, kuras  koordinē noteikto prasību un izstrādātās kārtības ieviešanu 

un uzraudzību ir direktora vietnieki izglītības jomā un direktora vietnieks saimniecības 

jomā. 

5. Ar minēto kārtību skolēni, viņu Vecāki un darbinieki tiek iepazīstināti klātienē vai ar 

e-klases elektroniskā žurnāla palīdzību, kā arī tā tiek publiskota Skolas un dibinātāja 

tīmekļa vietnē. 

Rīcība, ja ir aizdomas vai ir konstatēta Covid-19 inficēšanās skolēnam 

 vai Skolas darbiniekam 

1. Ja Skolas 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 Skolas atbildīgo 

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

ir iespējams kontakts ar citiem cilvēkiem Skolas vai sabiedriskajā transportā, 

darbinieki lieto sejas masku vai mutes un deguna aizsegu. Darbinieks var atgriezties 

darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis darba nespējas lapu). 

2. Ja skolēnam, atrodoties Skolā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes 

(drudzis, klepus, elpas trūkums), Skolā: 

2.1. izolē skolēnu atsevišķā telpā, un, ja nepieciešams, atbilstoši skolēna vecumam, 

nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar skolēnu pirms tam, klātbūtni.  Lai 

novērstu darbinieka inficēšanās risku, skolēnam lieto sejas masku vai deguna un 

mutes aizsegu, bet darbinieks-medicīnisko sejas masku; 

2.2. Sazinās ar skolēnu Vecākiem, kas nekavējoties ierodas pēc skolēniem. Vecāki 

sazinās ar savu ģimenes ārstu 



2.3. Ja darbiniekam vai skolēnam ir konstatēti veselības traucējumi, tiks izsaukta 

Neatliekamā medicīniskā palīdzība. 

2.4. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem un vairāk skolēniem, ja 

radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, Skola rīkojas atbilstoši šādai kārtībai: 

 izolē skolēnus, nodrošina pieaugušā klātbūtni; 

 sazinās ar skolēna vecākiem; 

 nodrošina informācijas sniegšanu Slimību profilakses un kontroles centra 

attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam. 

 Ja Skolā kādam tiks konstatēts Covid 19, ja SPKC noteiks tālākas darbības 

Skolai, Skolas vadība pilda norādījumus un informē Inčukalna novada 

domi. 

 

Mācību procesa organizācija 

1. Skola mācības uzsāk pēc A plāna. 

2. Stundu laiki tiek noteikti : 

 

Stunda  Laiks  

1. 8.10 -  8.50  

2. 9.00 – 9.40  

3. 9.50 – 10.30 1. garais starpbrīdis 

4. 10.50 – 11.30 2. garais starpbrīdis 

5. 11.50 – 12.30 3. garais starpbrīdis 

6. 12.50 – 13.30  

7. 13.40 – 14.20  

8. 14.30 – 15.10  

 

3.Katra klase  pēc iespējas pa skolu pārvietojas pedagoga vadībā, arī uz ēdnīcu. 

 4.Tiek noteikts katras klases kabinets 

Klase Kabinets Klases audzinātāja Ieeja 

0.a,b  211., 213. T.Meikšāne, A.Guseva, N.Karpova, 

V.Giberte 

C 

0.c 209. L.Brizga, I.Liepa A 



1.a 11. I.Andersone B 

Klase Kabinets Klases audzinātāja Ieeja 

1.b 404. V.Giberte  A 

2.a 12. I.Reisa B 

2.b 203. O.Hamčanovska A 

3.a 14. L.Nagle B 

3.b 311. O.Kravčenko C 

4.a 13. L.Kaļabina B 

4.b 312. T.Korņeva C 

5.a 405. B.Toča A 

5.b 409. N.Marhele C 

6.a 406. I.Grinberga A 

6.b 310. I.Pliska C 

7.A 408. D.Meijere C 

7.B 307. L.Medvedeva A 

8.A 410. I.Reniņa C 

8.B 304. T.Everse D 

9.A 305. I.Lījvaka D 

9.B 303. A.Teruņi D 

11. 306. D.Mālniece A 

12. 202. I.Ušakeviča D 

 

5. Ēdināšana tiek noteikta 3 starpbrīžos. 



 

6. Attālinātais mācību process tiek noteikts 7. – 12. klasei, nosakot mainīgas dienas katrai 

klasei  

7.09. – 18.09. 

Pirmdien 11.,12. klase 

Otrdien 9.klasēm 

Trešdien 8.klasēm 

Ceturtdien 7.klasem 

   

21.09.-2.10. 

Pirmdien  7 .klasēm 

Otrdien 8.klasēm 

Trešdien 9.klasēm 

Ceturtdien 11.,12.klasēm 

 

5.10.-16.10. 

Pirmdien  8 .klasēm 

Otrdien 7.klasēm 

Trešdien 11.,12.klasēm 

Ceturtdien 9.klasēm 

 

7. Mācības kabinetos notiek: 

 vizuālajā mākslā, 

 informātikā,  

 mājturībā,  

 mūzikā, 

 sportā. 

Distancēšanās 

Tiek noteiktas šādas ieejas skolā 

A - galvenā ieeja,  

B - ieeja vecajā korpusā (Mūzikas skolā) 

 C -  ieeju pa aizmugures durvīm, 

D - ieeja pie sporta zāles. 

Ienākot skolā, ievērot 2 m distanci. 

Starpbrīžos katra klase atrodas norādītajā teritorijā. 

Pārvietojoties pa skolu, tiek izmantotas norādītās kāpnes. 



 

Higiēnas noteikumi 

Skolā ienākot, tiek dezinficētas rokas. 

Virsdrēbes tiek noliktas norādītajās vietās. 

Pirms pusdienošanas obligāti mazgāt rokas. 

 

2020. gada 26. augustā                               Vangažu vidusskolas direktore 

       /Indra Kalniņa/ 


