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APSTIPRINĀTS
ar Ērgļu vidusskolas direktores
2020.gada 26.augusta rīkojumu Nr. 20
Kārtība epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai Ērgļu vidusskolā
Izdota saskaņā ar Ministru kabineta
2020.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.360
„Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai”
1. Kārtība nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu Covid-19
infekcijas izplatību un atbildību par to īstenošanu.
2. Atbildīgā persona par Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu un prasību
ievērošanu ir direktores vietniece saimniecības jomā.
3. Lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību, ir ievērojami šādi pamatprincipi:
3.1. Informēšana 3.1.1. Informatīvi plakāti par piesardzības pasākumiem (par divu metru distances
ievērošanu, roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumiem) tiek izvietoti pie
skolas ieejas, klašu un koplietošanas telpu durvīm.
3.1.2. Brīdinājumi, ka skolas telpās nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta
pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, vai kurām ir elpceļu infekcijas pazīmes,
atrodas uz ieejas durvīm.
3.2. Distancēšanās 3.2.1. Koplietošanas telpās skolēni un darbinieki ievēro divu metru fizisko distanci
un/vai neuzturas ilgāk par 15 minūtēm.
3.2.1.1.
Ēdamzāli apmeklē pēc grafika, nepieļaujot plūsmu krustošanos.
3.2.1.2.
Sporta ģērbtuves izmanto saskaņā ar grafiku, nepieļaujot vairāku klašu
skolēnu satikšanos.
3.2.2. Vienlaikus pulcēties, neievērojot divu metru fizisko distanci, var vienas klases
vai interešu pulciņa ietvaros, iespēju robežās nodrošinot mācības vai nodarbības
vienai klasei vai grupai vienā telpā.
3.2.3. Lai novērstu drūzmēšanos, sākumskolas skolēni izmanto tikai sākumskolas
ieejas durvis, 5.-12.klašu skolēni – sporta zāles ieeju, skolotāji un citi skolas
apmeklētāji - galvenās ieejas durvis.
3.2.4. Skolēnu plūsmu pie ieejām, garderobēs un starpbrīžos kontrolē dežūrskolotāji
saskaņā ar grafiku.
3.2.5. Apmeklētāju kontrole tiek nodrošināta saskaņā ar dokumentu “Kārtība, kādā
izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas”.
3.3. Higiēna -

3.3.1. Darbinieki un skolēni ir atbildīgi par personiskās higiēnas ievērošanu, ienākot
skolas telpās dezinficē rokas. Skola nodrošina siltu ūdeni, šķidrās ziepes un roku
susināšanas līdzekļus, un spirtu saturošus roku dezinfekcijas līdzekļus.
3.3.2. Lai samazinātu kopīgi lietoto virsmu un priekšmetu skaitu, katra klase mācās
savā klases telpā.
3.3.3. Koplietošanas telpās virsmas un rīkus (piemēram, durvju rokturus, galdu
virsmas, krēslu roku balstus, virsmas tualetēs, krānus) reizi dienā vai, mainoties
klasēm vai grupām, dezinficē atbildīgā persona saskaņā ar grafiku:
3.3.3.1.
sporta ģērbtuvēs un tualetēs – apkopēja,
3.3.3.2.
bibliotēkā, informātikas kabinetā – apkopēja, laborante vai skolotājs,
3.3.3.3.
sporta zāles aprīkojums – sporta skolotājs,
3.3.3.4.
mājturības klasēs – skolotājs vai laborants,
3.3.3.5.
ēdamzālē – virtuves strādniece,
3.3.3.6.
rotaļu laukumā – sētniece.
3.3.4. Telpu regulāru vēdināšanu (pēc katras stundas) nodrošina:
3.3.4.1.
klases – klases audzinātājs, iesaistot klases dežurantu,
3.3.4.2.
koplietošanas telpas – apkopēja.
3.4. Personas veselības stāvokļa uzraudzība 3.4.1. Skolā neuzturas personas ar akūtas elpceļu infekcijas pazīmēm vai personas,
kam noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija;
3.4.2. Ja tiek konstatēts, ka kādam darbiniekam ir akūtas elpceļu infekcijas pazīmes,
viņš nekavējoties tiek sūtīts mājās.
3.4.3. Ja skolēnam uzturoties skolā, konstatē akūtas elpceļu infekcijas pazīmes, viņš
tiek izolēts atsevišķā telpā un tiek ziņots vecākiem.
3.4.4. Darbinieki un skolēni atgriežas skolā ar ģimenes ārsta izziņu par veselības
stāvokli.

