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APSTIPRINĀTS
ar Daugavpils 12.vidusskolas direktores
05.10.2021.rīkojumu Nr.1.12/102-a

Kārtība izglītības procesa organizēšanai un drošības pasākumu īstenošanai,
ierobežojot Covid-19 infekcijas izplatību Daugavpils 12.vidusskolā
Izdota saskaņā ar Ministru kabineta
2021. gada 28. septembra noteikumiem Nr. 662
„Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai”

I. Vispārīgie jautājumi
1. Kārtība nosaka Daugavpils 12. vidusskolas izglītojamo un darbinieku rīcību Covid-19
infekcijas laikā, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2. Kārtības ievērošana attiecas uz visiem izglītības iestādes darbiniekiem, kuri saistīti ar
izglītības iestādes funkciju īstenošanu un saskarsmi darba procesā.
3. Izglītības iestādes direktors, ievērojot likumdošanas prasības, nosaka kārtību mācību
procesa organizācijai, komunikācijas kanālus ar darbiniekiem, izglītojamajiem un
izglītojamo vecākiem/ likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk tekstā – vecāki), precizē
izglītības iestādes darbinieku pienākumus, pārzina to izpildi.
II. Izglītības procesa organizēšana Covid-19 saslimstības apstākļos
4.Izglītības process turpinās klātienē, regulāri veicot izglītojamo testēšanu, atbilstoši Slimību
profilakses un kontroles centra (turpmāk tekstā – SPKC) algoritmam. Testa veikšana notiek
sadarbībā ar E.Gulbja laboratoriju (Daugavpils filiāle , Saules ielā 37). Izglītojamā personas un
medicīnas datu apstrāde notiek likumā noteiktajā kārtībā.

5.Darbinieki var piedalīties izglītības procesā ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikātu. Izglītības iestādes darbinieki, kuriem nav vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikāta, savus darba pienākumus līdz 15. novembrim var veikt,
uzrādot testēšanas sertifikātu vai izglītības iestādes skrīninga ietvaros veiktu Covid-19
testa rezultātu, kas ir negatīvs. Ja darbinieks nav vakcināciju uzsācis vai pabeidzis
noteiktajā termiņā (līdz 15. novembrim), darba devējs darbinieku var atstādināt no
darba pienākumu veikšanas.
6.Izglītības procesa īstenošanā telpās darbiniekiem un izglītojamajiem sejas masku lietošana ir

obligāta.
7. Sejas maskas var nelietot:
7.1. ja tas nav iespējams logopēdiskajās nodarbībās specifiska vingrinājuma izpildei;
7.2. fizisko aktivitāšu un sporta nodarbību laikā sporta pasākumos
7.3. mūzikas instrumenta spēles, vokālās mākslas un deju procesā.
8. Mācību priekšmetu skolotāji, plānojot mācību saturu, paredz iespēju organizēt mācību
nodarbības ārpus izglītības iestādes telpām.
9. Izglītības procesā un pasākumos izglītības iestādē vienā telpā neatrodas dažādu klašu vai
grupu izglītojamie.
10. Izglītības iestāde turpina īstenot mācību procesu izglītojamajiem, kuri atrodas pašizolācijā
vai mājas karantīnā.
11. Klašu audzinātāji informē mācību priekšmetu skolotājus par tiem izglītojamajiem, kuri
turpinās mācības attālināti. Saziņā skolotāji ievēro drošas datu pārraides, glabāšanas un
publiskošanas principus.
12. Lai ierobežotu izglītojamo plūsmu:
12.1. sākumskolā (Jelgavas ielā 30 a) 1.,2. klases mācības uzsāk plkst. 8.10, 3. klasesplkst. 9.00, tiek atcelts zvans;
12.2. vidusskolā (Kauņas ielā 8) mācības uzsāk plkst. 8.10. Zvans skan tikai uz mācību
stundu;
12.3. 7.,8.,10.11.klases mācības notiek atbilstoši stundu sarakstam, viena diena nedēļā
attālināti;
12.4. iespēju robežās katrai klasei tiek nodrošināta mācību telpa (izņemot ķīmija, fizika,
datorika, dizains un tehnoloģijas, sports);
12.5. lai mazinātu izglītojamo kustību un grupu krustošanos, pārvietošanās izglītības
iestādē tiek ierobežota, stingri sekojot norādēm. Tiek izmantotas 2 ejas sākumskolā
un 3 ejas vidusskolā;
12.6. sports un veselība stundas un citas nodarbības maksimāli tiek organizētas ārpus
izglītības iestādes telpām svaigā gaisā;
12.7.pusdienas sākumskolā tiek organizētas 3 starpbrīžos, pamatskolā un vidusskolā - 4
starpbrīžos. Starpbrīžu garums 15 minūtes.
12.8. uz ēdnīcu 1.- 7.klašu izglītojamie dodas kopā ar mācību priekšmeta skolotāju.
13. Aizliegta drūzmēšanās, tuva komunikācija - rokas spiedieni, apkampieni, apmaiņa ar
telefoniem, kancelejas piederumu nodošana viens otram, kopēja telefona izmantošana
14. Pārvietošanās pa izglītības iestādes gaiteņiem, kāpnēm, uz garderobi notiek organizēti un
disciplinēti, izslēdzot drūzmēšanos, tuvu kontaktu starp izglītojamajiem un
darbiniekiem.
15. Sporta zālē un ģērbtuvē drīkst atrasties tikai vienas klases izglītojamie.
16. Mācību procesā maksimāli izmantot attālināta mācību darba iespējas.
III. Izglītojamo vecāku rīcība
17.Vecākiem ieteikt pirms došanās uz izglītības iestādi mērīt bērna ķermeņa temperatūru,
ievērot ģimenē drošības, piesardzības un higiēnas prasības, informēt klases audzinātāju, ja
ģimene dodas izbraukumā uz valstīm, atgriežoties no kurām jāievēro mājas karantīna vai
pašizolācija, vai ģimenei ir bijis kontakts ar Covid-19 slimnieku.
18. Ja vecāki konstatē bērnam elpceļu infekcijas pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums, ožas
zudums), bērns ir jāatstāj mājās, jāinformē klases audzinātājs un jāsazinās ar ģimenes ārstu.
19.Atgriezties uz mācībām izglītības iestādē, ja izglītojamais slimo vairāk nekā 3 dienas,
drīkst tikai ar ģimenes ārsta zīmi un negatīvu Covid-19 testu.
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20. Ja bērnam konstatēta Covid-19 infekcija, vecākiem nekavējoties par to jāinformē klases
audzinātājs un jānodrošina bērna pašizolācija/ mājas karantīna.
IV. Nodarbināto atbildība
23. Visiem izglītības iestādes darbiniekiem pienākums rūpīgi sekot savam veselības stāvoklim.
Ja parādās akūtas elpceļu infekcijas slimību pazīmes, ir paaugstināta ķermeņa temperatūra,
nekavējoties ziņo darba devējam par nespēju veikt darba pienākumus un vēršas pie ģimenes
ārsta
24. Ja izglītības iestādes darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās slimības pazīmes
(drudzis, klepus, elpas trūkums) darbinieks pārtrauc darbu, informē darba devēju un
nekavējoties dodas mājās un sazinās ar ģimenes ārstu un vienojas par turpmāko ārstēšanu.
25. Darbinieks var atgriezties darbā tikai, kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas lapu.
26. Ja saslimšanas gadījums būs epidemioloģiski saistīts ar izglītības iestādi, SPKC
epidemiologi noteiks īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai.
27. Ja darbinieks ir bijis saskarsmē ar Covid-19 infekcijas pacientu vai Covid-19 skartajās
zonās, viņam jāievēro mājas karantīna;
V. Izglītojamā nošķiršanas kārtība
28. Ja izglītojamajam, atrodoties izglītības iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības
pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), iestāde:
28.1.izolē izglītojamo atsevišķā telpā, kurā nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējies ar
bērnu pirms tam, klātbūtni;
28.2.sazinās ar izglītojamā vecākiem, kas nekavējoties ierodas pēc bērna. Vecāki
telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu.
29. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairākiem bērniem un ir
radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, izglītības iestāde izolē bērnus, nodrošina
pieaugušā klātbūtni, sazinās ar nepilngadīgo bērnu vecākiem un telefoniski sniedz informāciju
SPKC.
30. Ja konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukta Neatliekamā medicīniskā
palīdzība (tālrunis 113).
31. Ja saslimšanas gadījums būs epidemioloģiski saistīts ar izglītības iestādi, SPKC
epidemiologi nosaka īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai.
Izglītības iestāde rīkojas atbilstoši infekcijas slimību ierobežošanas kārtībai.
VI. Profilaktiskie pasākumi
32. Ieejot izglītības iestādē, tiek veikta temperatūras mērīšana.
33. Gadījumā, ja izmērītā temperatūra ir paaugstināta, tiek veikta atkārtota temperatūras
mērīšana pēc 15-20 minūtēm.
33. Mācību priekšmetu skolotājs 1. mācību stundas laikā veic izglītojamo veselības stāvokļa
individuālu izvērtēšanu. Ja izglītojamajam tiek konstatētas saslimšanas pazīmes, nekavējoties
informē par to (telefoniski) izglītības iestādes medmāsu.
34.Izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamajiem:
34.1. bieži un rūpīgi jāmazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc sabiedrisko vietu
apmeklēšanas, pirms un pēc ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma vai pēc pastaigas ārā;
roku mazgāšana jāveic vismaz 40 sekundes; roku nosusināšanai jālieto elektriskie
žāvētāji vai/ vienreiz lietojamie dvieļi;
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34.2. nepieskarties sejai (acīm,degunam un mutei) ar nemazgātām rokām;
34.3. klepot un šķaudīt elkonī; klepojot un šķaudot, izmantot vienreiz lietojamās
salvetes un pēc tam nomazgāt rokas;
34.4. ja lieto maiņas apavus, pēc apavu maiņas jāmazgā rokas;
34.5.skārienjūtīgās ierīces, piemēram, telefona virsmas, regulāri jātīra, izmantojot
spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus;
34.6. izglītības iestāde nodrošina visiem izglītojamajiem, darbiniekiem, pakalpojumu
sniedzējiem un citiem iestādes apmeklētājiem iespēju ievērot roku higiēnu- ieejot
izglītības iestādē var dezinficēt rokas ar spirtu saturošiem dezinfekcijas līdzekļiem.
35. Mācību priekšmetu skolotāji:
35.1. obligātā mācību satura apguvē iekļauj jautājumus, saistītus ar epidemioloģiskās
drošības pasākumiem;
35.2. mācību stundas laikā organizē dinamiskās pauzes, nodrošinot regulāru telpu
vēdināšanu; mācību procesu organizē pie atvērtiem logiem vēdināšanas režīmā, ievērojot laika
apstākļus un temperatūras režīmu;
35.3. regulāri atgādina izglītojamajiem prasību ievērot distancēšanos un plūsmas
organizēšanas prasības.
VII. Higiēnas prasību nodrošināšana
36. Izglītības iestādē ir izstrādāts telpu uzkopšanas un dezinfekcijas plāns, norādot tīrāmās
telpas un aprīkojumu, tīrīšanas biežumu, veidus, izmantotos dezinfekcijas līdzekļus.
37. Biežāk lietotās virsmas un priekšmetus dezinficē, izmantojot 70% spirtu saturošus
dezinfekcijas līdzekļus, piemēram, skārienjūtīgas ierīces, galda virsmas, durvju rokturus, krēsla
atbalsta virsmas, ūdens krānus u.c.
38. Pēc katra starpbrīža veic tualetes telpu mitro uzkopšanu.
39. Regulāri vēdina telpas.
40. Regulāri veic telpu uzkopšanu.
VIII. Noslēguma jautājumi
41. Gadījumā, ja kādam izglītības darbiniekam vai izglītojamajam tiek konstatēta Covisd19 vīrusa infekcija, pēc konsultācijām ar slimību profilakses un kontroles centru
(SPKC) izglītības iestādes darba grafikā tiek veiktas atbilstošas izmaiņas.
42. Izglītības iestādes darbinieku, izglītojamo un viņu vecāku informēšanai tik izmantots eklases pasts.
43. Izglītības iestādes medicīnas māsas un
direktora vietnieks administratīvi
saimnieciskajā darbā koordinē epidemioloģiskās drošības pasākumu un vadlīniju
ieviešanu un uzraudzību.
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