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RĪCĪBAS PLĀNS  COVID-19 INFEKCIJAS  IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI 
 

 

 

Rīcības plāns ir izstrādāts pamatojoties uz MK 28.09.2021. noteikumiem Nr.662, kā arī uz MK 

09.10.2021. rīkojumu Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” “Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” COVID-19 izplatības laikā 

izglītības iestāde lemj par mācību procesa īstenošanai atbilstošāko modeli, lai pēc iespējas 

mazinātu skolēnu un izglītības darbinieku inficēšanās riskus. 

 

Lazdiņas privātā pamatskola „Punktiņš” īsteno klātienes mācības, organizējot mācību darbu tā, 

lai ievērotu valstī noteiktos un konkrētajā brīdī spēkā esošos MK noteikumus. 

 

1. Ievērot higiēnas prasības: 

 

 Roku dezinfekcija ienākot iestādē, kā arī regulāra roku mazgāšana; 

 Medicīniskās maskas lietošana visu klašu skolēniem, kā arī visiem darbiniekiem visās 

iestādes telpās, kur uzturas vairāk par vienu personu; 

 Regulāra telpu vēdināšana; 

 Uzraudzīt personu veselības stāvokli.  

2. Organizēt mācību darbu tā, lai mazinātu kontaktu apjomu: 

  

 Visu klašu vecāki drīkst pavadīt bērnu līdz skolas ārdurvīm, atnākt pēcpusdienā pēc 

bērna, neienākot skolas iekštelpās. 

 Katrs skolēns, kā arī skolas darbinieks dezinficē rokas pie skolas ieejas. 
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 Skolēni, ierodoties skolā, dodas uz garderobi, kur atstāj āra apģērbu un pārvelk maiņas 

apavus, sākot ar pirmo mācību dienu. Uzreiz dodas uz savas klases telpu. 

Mācības organizē pa klasēm, lai skolēnu grupas būtu savstarpēji nošķirtas viena no 

otras. 

 Katra klase mācās vienā telpā.  

 Iespēju robežās mācību process tiek organizēts arī brīvā dabā, skolas pagalmā, skolai 

tuvākajā āra teritorijā. 

 Tējas pauze notiek katrai klasei savā klases telpā, 

  Pusdienu pauze tiek organizēta divos blokos, katrai klasei sēžot pie atsevišķa galda: 

o 4.-6.klases pusdieno pulksten 12.00 – 12.20 

o 1.-3.klases pusdieno pulksten 12.20 – 12.40 

 Starpbrīžos un no stundām brīvajā laikā skolēni iespējami vairāk laika pavada brīvā dabā 

skolas pagalmā, vai, ļoti sliktu laikapstākļu gadījumā – labiekārtotās atpūtas vietās skolas 

iekštelpās. 

 Klašu telpas tiek vēdinātās katrā starpbrīdī. 

3. Mācību organizācijas pagarinātās grupas un interešu izglītības laikā: 

 1. un 2. klases skolēniem tiek nodrošināta pagarinātā diena līdz pulksten 18.00; Līdz 

plkst. 15:00 katra klase ir ar savu klases skolotāju savā klases telpā. No 15:00 līdz 18:00 

pagarinātās grupas skolotājs ar bērniem ir skolas pagalmā.  

 Skolēniem tiek piedāvāta interešu izglītība ; ierobežojums telpā  līdz 10 dalībniekiem 

vienā grupā. 

4. Skolā noteikta kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covod-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanas prasības. 

 Skola informē darbiniekus un skolēnus par nepieciešamību sekot savam veselības 

stāvoklim, ievērot distancēšanos un roku higiēnu, par Covid-19 simptomiem un rīcību, ja 

parādās elpceļu infekcijas pazīmes (paaugstinēta temperatūra, drudzis, klepus, iesnas, 

sāpes kaklā, elpas trūkums). Informatīvie materiāli skolā izvietoti visiem labi pieejamā 

vietā. 

 Skolēni ievēro valstī noteikto Covid-19 testēšanas grafiku un regulāri pēc grafika skolā 

veic testu, izņemot gadījumus, ja skolēns ir slims un nav skolā.  

 Darbiniekiem un skolēnu likumiskajiem pārstāvjiem pienākums nekavējoties 

informēt klases audzinātāju, ja konstatēts Covid-19 infekcijas gadījums. Sekojoši 

klases audzinātājs dod informāciju visas klases vecākiem par Skolas direktores rīkojumu 

konkrētajā situācijā.  

 Skola Zoom vai citas platformas attālinātas mācības nodrošina tikai tiem skolēniem, 

kuriem noteikta ar Covid-19 saistīta pašizolācija, mājas karantīna.  

 Darbinieku un  skolēnu likumisko pārstāvju pienākums informēt skolas direktori un 

klases audzinātāju par izceļošanu uz ārzēm un ievērot visus „Epidemioloģiskās drošības 
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pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. Skola uzglabā informāciju par 

faktu, ka persona apmeklējusi ārvalstis. 

 Skolā netiek pieļauta personu, tai skaitā darbinieku un skolēnu klātbūtne, kuriem noteikta 

pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, vai parādījušās izteiktas elpceļu infekcijas 

pazīmes (stipras iesnas, klepus, paaugstināta ķermeņa temperatūra, drudzis, slikta 

pašsajūta). 

 Ja darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas pazīmes, 

darbinieks pārtrauc darba pienākumu veikšanu, telefoniski informē direktori un veic 

ārstēšanos saskaņā ar ārsta norādījumiem.  

 Ja skolēnam, atrodoties skolā, parādās akūtas elpceļu infekcijas pazīmes: 

Skolēna pienākums informēt klases audzinātāju vai jebkuru citu skolas skolotāju, 

kurš nekavējoties rīkojas saskaņā ar skolā noteikto kārtību: 

- Skolotājs nodrošina skolēnu izolāciju skolotāju istabā, izmēra skolēnam temperatūru 

ar bezkontakta termometru. 

- Ja skolēnam tiek konstatēta paaugstināta ķermeņa temperatūra, tiek nodrošināta 

skolēna izolēšana (skolotāju istabā), skolotājs sazinās ar skolēna likumiskajiem 

pārstāvjiem, kuru pienākums ir nekavējoties ierasties skolā pēc bērna, sazināties ar 

ģimenes ārstu un nodrošināt bērna ārstēšanu saskaņā ar ārsta norādījumiem. Līdz 

likumiskā pārstāvja ierašanās brīdim skolēns atrodas skolotāju istabā. Iespēju robežās 

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

 Darbinieku un skolēnu klātbūtne skolā pieļaujama arī gadījumā, kad nav konstatēta 

paaugstināta temperatūra, bet ir vieglas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (viegls 

klepus, aizsmakums, krekšķināšana u.c. ) 

 Skolas direktore nodrošina darbinieku, skolēnu un skolēnu likumisko pārstāvju 

informēšanu par rīcības plānu gadījumā, ja skolā tiek konstatēts Covid-19 inficēšanās 

gadījums  

 

 

Direktore                                                                                                          L.Ozola 


