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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Aucē

12.08.2020.

Nr. 1-6/13

Kārtība, kādā Auces Mūzikas skolā tiek īstenoti
piesardzības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai
Izdoti saskaņā ar
Ministru Kabineta 09.07.2020. noteikumu Nr.360
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Auces Mūzikas skolā (turpmāk – skola) un tās teritorijā
tiek īstenoti epidemioloģiskās drošības pasākumi, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas
izplatību.
2. Šo noteikumu mērķis ir, lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību skolā.
3. Kārtība pieejama Auces novada tīmekļa vietnē www.auce.lv un Skolā.
4. Skolā mācību process tiek organizēts klātienē.
II . Uzturēšanās kārtība skolā
5. Skolā atrodas cilvēki bez elpceļu infekcijas slimību pazīmēm.
6. Izglītojamie ierodas skolā vieni tikai uz savām stundām, vecāki vai izglītojamie pavada
izglītojamo līdz skolas durvīm un tur arī sagaida pēc skolas stundām.
7. Apmeklētāji ienāk skolā tikai ārkārtas nepieciešamības gadījumā, saskaņojot iepriekš to ar
skolas direktoru telefoniski: 29 818 323 vai caur e-pastiem : intars.grinbergs@skola.auce.lv,
http://muzikasskola.auce.lv .
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8.

Apmeklētāju pienākums informēt dežurantu par apmeklējuma mērķi un ievērot Nr. 1-6/7
noteikumus “ Kārtība, kādā Auces Mūzikas skolā uzturas izglītojamo vecāki un citas
personas”.

9. Personu uzturēšanos skolā un tās teritorijā uzrauga skolas dežurants un kontrolē personu
plūsmu, lai novērstu drūzmēšanos pie ieejām, izejām, tualetēm, un citur, kur notiek
pastiprināta cilvēku pulcēšanās.
10. Iestāde pēc iespējas nodrošina, ka visas mācību aktivitātes un pasākumi notiek katrai
izglītojamo grupai atsevišķi.
11. Iestāde pēc iespējas mazina pedagoģiskajā procesā iesaistīto darbinieku maiņu.
12. Organizējot Iestādes pasākumus, priekšroku dot pasākumiem, kur iespējams distancēties, un
pasākumiem ārpus telpām.
13. Izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem jāinformē skola par izglītojamā
prombūtnes iemeslu un nekavējoties jāinformē skolas direktors, ja izglītojamam konstatēta
Covid-19 infekcija.
14. Ja Skolas darbinieks, izglītojamais vai izglītojamā vecāki pēdējo 14 dienu laikā uzturējusies
kādā no Latvijas Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk –SPKC) tīmekļvietnē:
www.spkc.gov.lv. publicētajām valstīm, uz kurām ir attiecināmi īpašie piesardzības un
ierobežojošie pasākumi, personas nodrošina pašizolāciju dzīvesvietā vai citā uzturēšanās
vietā 14 dienas pēc izbraukšanas no minētās valsts. Pašizolācijas laikā izglītojamie nesaņem
klātienes apmācības, mācības notiek attālināti pēc izstrādāta individuāla plāna, ko izstrādā
pedagogs sadarbībā ar direktora vietnieku izglītības jomā.
III. Rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums
15. 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 direktoru un
sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu. Darbinieks var
atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas lapu).
16. Ja izglītojamajam, atrodoties Skolā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes
(drudzis, klepus, elpas trūkums), Skola:
16.1. Izglītojamo izolē atsevišķā telpā, un ja nepieciešams atbilstoši izglītojamā vecumam,
nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar izglītojamo pirms tam, klātbūtni;
16.2. Lai novērstu darbinieka inficēšanās risku izglītojamais lieto sejas masku vai deguna
un mutes aizsegu, bet darbinieks – medicīnisko sejas masku;
16.3. sazinās ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kas nekavējoties
ierodas pēc izglītojamā.
16.4. Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu;
16.5. Izglītojamais atgriezīsies Skolā saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem.
17. Ja darbiniekam vai izglītojamam Skolā ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek
izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.
18. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk izglītojamiem un ir
radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, Skola rīkojas atbilstoši Skolas infekcijas
slimību ierobežošanas kārtībai, izolē izglītojamos, nodrošinot pieaugušā klātbūtni, lieto sejas
2

maskas un mutes/deguna aizsegus atsilstoši iepriekš minētajam, sazinās ar izglītojamā
vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem un nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski
SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam. Kontaktus saziņai skatīt
www.spkc.gov.lv.
19. Ja izglītojamam vai Skolas darbiniekam tiks konstatēta Covid-19 infekcija, un šis
gadījums būs epidemioloģiski saistīts ar Skolu, SPKC epidemiologi noteiks īpašus
pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un sniegs individuālas
rekomendācijas skolas vadībai, iesaistītajām personām, kā arī lems par karantīnas
noteikšanas nepieciešamību atsevišķai klasei vai skolai. Tādā gadījumā Skolas direktoram ir
pienākums pildīt SPKC norādījumus. Skolas direktors par šo faktu un saņemtajiem SPKC
norādījumiem informē Skolas dibinātāju, savukārt dibinātāja pārstāvis –Izglītības kvalitātes
valsts dienestu (e-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv) par faktu, ja Skolai tiek noteikta karantīna.
III. Drošības un veselības aizsardzības nosacījumi
20. Skolas darbiniekiem, izglītojamiem un apmeklētājiem ieejot skolā jādezinficē rokas.
21. Skolas darbiniekiem, izglītojamiem bieži un rūpīgi jāmazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši
pirms un pēc ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma vai pēc pastaigas ārā. Roku mazgāšanu
jāveic vismaz 40 sekundes. Roku nosusināšanai jālieto vienreiz lietojamie dvieļi.
22. Skolas darbiniekiem, izglītojamiem un apmeklētājiem jāievēro higiēna un Skolā ir izvietota
pieejama, skaidri salasāma informācija ar atgādinājumu par higiēnu, tai skaitā tualetes
telpās.
23. Skolas darbiniekiem, izglītojamiem un apmeklētājiem starpbrīžos jāievēro 2 m distanci no
pārējām personām, Skolā redzamās vietās ir izvietotas skaidri salasāmas norādes – ievērot
2 m distanci no pārējām personām.
24. Skolā izglītojamie un darbinieki pēc iespējas lieto tikai personīgos rakstāmpiederumus.
Skolā darbinieki skaidro un iespēju robežās mazina rakstāmpiederumu nodošanu no vienas
personas citai.
25. Skolā iespēju robežās samazina kopīgi lietojamo virsmu un priekšmetu skaitu (t.sk.
skārienjutīgie ekrāni, datori/tastatūras/peles u.c.) un vietās, kur tas nav iespējams,
(piemēram, klavieres) pastiprināti tīra koplietošanas virsmas.
26. Regulāri vēdina telpas.
27. Regulāri veic telpu uzkopšanu. Rūpīgi tīra visas koplietošanas virsmas (durvju rokturus,
galdu virsmas, krēslu roku balstus un atbalsta virsmas, virsmas tualetēs, ūdens krānus,
mūzikas instrumentus, skārienjutīgās ierīces u.c.), pielietojot dezinfekcijas līdzekļus.
Telpu uzkopšana tiek veikta saskaņā ar telpu uzkopšanas un dezinfekcijas režīmu.
https://www.spkc.gov.lv/lv/tirisana-un-dezinfekcija .
28. Skola informē darbiniekus, izglītojamos, viņu vecākus vai likumiskos pārstāvjus un
pakalpojumu sniedzējus par mobilās lietotnes kontaktpersonu noteikšanai un informēšanai
“Apturi Covid” izmantošanu un izvietojot redzamās vietās informāciju izmantojot vietni:
https://www.apturicovid.lv/.
IV. Noslēguma jautājumi
29. Darbinieki tiek ar šiem Noteikumiem iepazīstināti apliecinot ar parakstiem.
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30. Kārtība ir izglītojamiem zināma un pieejama, izskaidrojot to. Iepazīšanos apliecina ar
parakstu atbilstoši bērna spējām.
31. Vecāku informēšanu par šiem Noteikumiem nodrošina klašu audzinātāji.
32. Šie noteikumi stājas spēkā ar 2020. gada 12. augusta un ir spēkā līdz valstī izsludinātās
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas piesardzības pasākumu atcelšanai.
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