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APSTIPRINĀTS
___________________
Prvātās mākslu skolas „Kultūras Patnis”
direktore Astra Rubene
Rīkojums nr.:______________________

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
KĀRTĪBA, KĀDĀ IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ TIEK ĪSTENOTI EPIDEMIOLOĢISKĀS
DROŠĪBAS PASĀKUMI UN HIGIĒNAS PRASĪBAS COVID-19 INFEKCIJAS
IZPLATĪBAS IEROBEŢOŠANAI
Izdoti saskaņā ar
09.06.2020.Ministru kabineta noteikumiem Nr.360
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai” 25., 26.apakšpunktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā privātajā mākslu skolā „Kultūras Patnis” tiek īstenoti
epidemioloģiskās drošības pasākumi un higiēnas prasības Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai ( turpmāk – kārtība), kā arī nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus,
kuri veicami, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību privātajā mākslu skolā
„Kultūras Patnis” (turpmāk – izglītības iestāde).
2. No 2020./2021.mācību gada izglītības iestādē izglītības process tiek īstenots klātienē (A
modelis), ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumu pamatprincipus (informēšana,
distancēšanās, higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzība) un no tiem atbilstošas
prasības. Pasliktinoties epidemioloģiskajai situācijai valstī, izglītības apmācības procesam
var tikt piemēroti citi modeļi.
3. Kārtība ir saistoša visiem izglītības iestādes darbiniekiem, audzēkņiem.
4. Kārtība pieejama skolas mājas lapā, sadaļā Aktuāli: https://www.patnis.lv/ms-aktuali,
izglītības iestādes direktores kabinetā, kā arī e-klasē.
5. Izglītības iestādes darbiniekus ar kārtību iepazīstina izglītības iestādes direktore.
6. Izglītības iestādes audzēkņus ar kārtību iepazīstina specialitātes pedagogs.
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II. Profilaktisko pasākumu īstenošana
7. Izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem jānovērtē sava bērna veselības stāvoklis pirms
izglītības iestādes apmeklējuma.
8. Izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem ir pienākums informēt izglītības iestādes direktori,
ja audzēknim konstatēta saslimšana ar Covid-19 infekciju vai bijusi saskarsme ar personu,
kura atzīta par Covid-19 infekcijas slimnieku vai tā kontaktpersonu.
9. Izglītības iestādes darbiniekiem ir pienākums novērtēt savu veselības stāvokli pirms
ierašanās darba vietā.
10. Izglītības iestādē netiek pieļauta personu klātbūtne, kurām novērojamas elpceļu infekcijas
slimību pazīmes.
11. Specialitāšu pedagogi pārrunā ar audzēkņiem personīgās higiēnas pamatprincipus un to
nozīmi.
12. Ienākot izglītības iestādē, jādezinficē rokas (roku dezinfekcijas līdzekli nodrošina skola),
vai, alerģisku reakciju gadījumos, rūpīgi jānomazgā rokas ar ūdeni un ziepēm.
Paaugstinātas temperatūras gadījumā izglītojamais tiek nosūtīts uz mājām.
Ievērot drošu savstarpējo distancēšanos.
13. Ievērot personīgo higiēnu (rūpīga un bieža roku mazgāšana).
14. Mācību nodarbībās jāizmanto tikai personīgie rakstāmpiederumi un mācību līdzekļi.
15. Klašu telpās pedagogi nodrošina instrumentu tīrīšanu un dezinfekciju pirms katra
audzēkņa (ja tiek izmantots viens instruments), kā arī klašu vēdināšanu (vismaz 5 minūtes)
pēc katras mācību nodarbības.
16. Apkopēja nodrošina palīgtelpu un koplietošanas telpu vēdināšanu, pastiprinātu virsmu
tīrīšanu un dezinfekciju, īpašu uzmanību pievēršot durvju rokturiem, galdu virsmām,
krēslu roku balstiem, atpūtas dīvāniem, virsmām tualetēs, ūdens krāniem, skārienjūtīgām
ierīcēm u.c.virsmām.
17. Klepojot vai šķaudot jāaizklāj degunu un muti ar vienreizlietojamo salveti, pēc lietošanas
izmantoto salveti jāizmet, nekavējoties nomazgāt rokas ar ziepēm un ūdeni. Ja nav
salvetes, šķaudot vai klepojot, cik iespējams, jāaizklāj muti un degunu ar saliektās rokas
elkoņa locītavas iekšējo virsmu.
18. Jāizvairās pieskarties mutei, acīm, degunam ar nemazgātām rokām.
19. Pirms katras nodarbības regulāri un rūpīgi jādezinficē vai jāmazgā rokas ar ziepēm un
ūdeni.
20. Visiem redzamās vietās tie nodrošinātas skaidri salasāmas norādes par pienākumu ievērot
2 metru distanci no citām personām, kā arī par personīgās higiēnas ievērošanu;
21. Personām ar paaugstinātu Covid-19 infekcijas risku (hroniskas elpceļu slimības) jāievēro
īpaši piesardzības pasākumi: jāseko līdzi savam veselības stāvoklim, jāievēro profilakses
pasākumi un neapmeklēt izglītības iestādi ar slimības pazīmēm.
III. Uzturēšanās kārtība izglītības iestādē Covid-19 infekcijas izplatības periodā
22. Izglītības iestādes telpās, redzamās vietās (pie ieejas durvīm iestādē, vestibilā), izvietotas
skaidri salasāmas norādes par 2 m distances ievērošanu.
23. Skolas telpās, t.sk. tualetes telpās, skaidri salasāmas norādes par pareizas roku higiēnas
ievērošanu.
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24. Izglītības iestādē nedrīkst atrasties darbinieki, izglītojamie, izglītojamo likumiskie
pārstāvji, kuriem noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, kā arī konstatētas
elpceļu infekcijas pazīmes.
25. Izglītojamo vecākiem iespēju robežās jānodrošina bērna savlaicīga nogādāšana mājās,
beidzoties mācību stundām.
26. Audzēkņu likumiskie pārstāvji savus bērnus pavada/ sagaida pie skolas ārdurvīm.
27. Izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem uzturēšanās skolā nav atļauta, izņemot tos, kuru
bērni nav privātās vidusskolas „Patnis” klienti. Šiem vecākiem/ bērna likumiskajiem
pārstāvjiem atļauts uzturēties un sagaidīt bērnus pēc nodarbībām Halle nr.1.
IV. Mācību procesa organizācija Covid-19 infekcijas izplatības periodā
28. Pedagogi, atbilstoši savam stundu sarakstam, veic stingru un regulāru izglītojamo
kavējumu uzskaiti skolvadības sistēmā E-klase.
29. Kolektīvās muzicēšanas un grupu nodarbībās vienlaicīgi piedalās ne vairāk par 16
audzēkņiem grupā.
V. Rīcība, ja izglītojamam konstatētas saslimšanas pazīmes
30. Ja izglītojamam, atrodoties izglītības iestādē, parādās slimības pazīmes (drudzis, klepus,
elpas trūkums, paaugstināta temperatūra):
30.1. tiek veikta izolācija atsevišķā telpā, nodrošinot pieaugušā klātbūtni, ja tas ir
nepieciešams;
nekavējoties jālieto sejas aizsegs (izglītojamam mutes, deguna aizsegs/maska,
pieaugušajam – medicīniskā sejas maska);
30.2. tiek informēti izglītojamo likumiskie pārstāvji;
30.3. izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem nekavējoties jāierodas pēc bērna un
jāinformē ģimenes ārstu;
30.4. ja izglītojamam konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukta
Neatliekamā medicīniskā palīdzība (112).
31. Atsākt mācības izglītības iestādē drīkst tikai ar ārsta izziņu par to, ka bērns ir vesels.
VI. Rīcība, ja darbiniekam konstatētas saslimšanas pazīmes
32. Ja izglītības iestādes darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās slimības pazīmes
(drudzis, klepus, elpas trūkums):
32.1. darbinieks pārtrauc pienākumu veikšanu, nekavējoties uzliekot sejas masku, dodas
mājās;
32.2. darbinieks telefoniski informē skolas vadību;
32.3. darbinieks sazinās ar savu ģimenes ārstu un vienojas par turpmāko ārstēšanu;
32.4. darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (noslēgta slimības lapa);
32.5. ja konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukta Neatliekamā medicīniskā
palīdzība (112).
VII. Gadījumi, kuros personām jāievēro karantīna un pašizolācija
33. Karantīna un pašizolācija jāievēro šādos gadījumos:
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33.1. ja saslimšana ar Covid-19 infekciju diagnosticēta laboratoriski vai noteikta pēc
klīniskām pazīmēm;
33.2. ja persona atzīta par Covid-19 infekcijas slimnieku kontaktpersonu;
33.3. ja persona pēdējo 14 ( četrpadsmit) dienu laikā uzturējusies kādā no Slimību
profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajām valstīm, uz kurām ir attiecināmi
īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi.
34. Karantīnas un pašizolācijas gadījumā persona uzturas dzīvesvietā vai citā uzturēšanās
vietā.
35. Persona nodrošina saziņu un sadarbību ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām.
36. Persona nepakļauj citas personas inficēšanās riskam, neveido tiešus kontaktus ar citiem
cilvēkiem (neuzņem viesus, nedodas privātās vizītēs, uz darbu, sabiedriskām un
publiskām vietām, pasākumiem un telpām).
37. Persona 14 (četrpadsmit) dienas novēro savu veselības stāvokli un divas reizes dienā (no
rīta un vakarā) mēra ķermeņa temperatūru un informē ģimenes ārstu, ja parādās kādas
akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes ( klepus, paaugstināta ķermeņa temperatūra,
drudzis, elpas trūkums).
38. Izglītības iestāde karantīnas un pašizolācijas gadījumā audzēknim nodrošina iespēju
piedalīties mācību procesā attālināti (ja to pieļauj izglītojamā veselības stāvoklis).

Direktore:

Astra Rubene
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