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Izdoti saskaņā ar 2020. gada 9. jūnija Ministru
kabineta noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai” 25. punktu

I Vispārīgi jautājumi
1. Kārtība nosaka Ilūkstes Raiņa vidusskolas darba un izglītības procesa organizēšanas un norises
nosacījumus, distancēšanās pasākumus, higiēnas pasākumu nodrošinājumu, mājas karantīnas un
izolācijas ievērošanas noteikumus, lai īstenotu izglītības programmu apgūšanu klātienē, ievērojot
piesardzības pasākumus un ierobežotu Covid – 19 infekcijas izplatību.
2. Lai īstenotu informēšanas pamatprincipus – pie visām skolas ieejas durvīm izvieto:
2.1. brīdinājumu, ka izglītības iestādē nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas
karantīna vai kurām ir eplceļu infekcijas slimību pazīmes;
2.2. brīdinājumu par 2 metru distances ievērošanu vietās, kur tas ir iespējams;
2.3. informāciju par pareizas roku higiēnas nosacījumiem.
3. Lai nodrošinātu personu veselības stāvokļa uzraudzību, veic šādus piesardzības pasākumus:
3.1. katram izglītojamajam, pedagogam, darbiniekam ir pienākums sekot savam veselības stāvoklim
un nedoties uz skolu ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm (paaugstināta temperatūra,
iesnas, klepus);

3.2 skolā nedrīkst uzturēties personas, kam noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija.

II Komunikācija un saziņa, skolēnu reģistrācija

4. Skolas vadības un skolotāju komunikācija ar skolēniem norisinās klātienē, saziņā ar vecākiem tiek
izmantotas dažādas formas: skolas mājas lapa, e-klase, tālrunis, sociālie tīkli, facebook profils,
izvēloties efektīgāko pieejamo saziņas formu un veidu.
5. Skolēnu apmeklējumi tiek reģistrēti e-klases sistēmā atbilstoši stundu sarakstam.

III Rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums skolā

6. Ja darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības
pazīmes(drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieka pienākums ir pārtraukt darba pienākumu
veikšanu un doties mājās, kā arī telefoniski sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko
ārstēšanās režīmu. Nepieciešamības gadījumā skolas direktors piesaka izmeklējumu uz Covid-19.
7. Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas lapu).
8. Ja skolēnam, atrodoties skolā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes(drudzis, klepus,
elpas trūkums), skola:
8.1. izolē skolēnu atsevišķā telpā, kurā nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējies ar skolēnu
pirms tam, klātbūtni. Lai novērstu darbinieka inficēšanās risku, skolēns un darbinieks lieto sejas
maskas;
8.2. sazinās ar skolēna vecākiem, kas nekavējoties ierodas pēc bērna;
8.3. skolēns drīkst atgriezties skolā saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem.
9. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairākiem skolēniem un ir radušās
aizdomas par grupveida saslimšanu, skolēnus izolē, nodrošinot pieaugušā klātbūtni, sazinās ar
vecākiem un nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski atbildīgajiem dienestiem.
IV Distancēšanās pasākumi
10. Nav pieļaujama citu, ar Ilūkstes Raiņa vidusskolu nesaistītu personu klātbūtne skolas telpās.
11. Mācības 1.-12. klasēs organizē pa klasēm.
12. Skolas pasākumi un kopīgas aktivitātes, ja atļauj laika apstākļi, tiek organizētas ārpus skolas
telpām.
13. Skolēnu pusdienas tiek organizētas trijos starpbrīžos.

V Mācību procesa organizēšana

14. Mācību nedēļas garums un mācību stundas ilgums, stundu sākuma laiks paliek nemainīgs.
Pieļaujama iespēja 7.-12. klasēs 20% mācību laika organizēt ar attālinātā mācību procesa
elementiem.
15. Tiek organizētas dinamiskās pauzes stundas laikā, nodrošināta regulāram telpu vēdināšana.
16. Mācību stundas tiek plānotas blokos, lai skolēni dienas laika tiktos ar mazāku skolotāju skaitu.
17. Piemērotos laika apstākļos nodarbības var tikt organizētas ārā.
18. Mācību ekskursijas tiek plānotas sadarbībā ar muzeju, uzņēmumu, nodrošinot apmeklētāju plūsmu
nepārklāšanos.
19. Tiem skolēniem, kuri atrodas pašizolācijā, mājas karantīnā un var mācīties attālināti, skolotāji veido
individuāli pielāgotu mācību plānu un nodrošina atgriezenisko saiti.
VI Interešu izglītības programmu un nodarbību īstenošana
20. Vecākiem vai skolēnu likumiskajiem pārstāvjiem ir pienākums raudzīties, lai skolēns neapmeklē
nodarbības, ja viņam ir kādas akūtas veselības problēmas vai saslimšanas pazīmes, kā arī izvērtēt
skolēna noslodzi, ja viņš skolēns apmeklē vienu vai vairākas interešu izglītības nodarbības.
21. Interešu izglītības programmas apguvē vienas grupas ietvaros iespēju robežās ievēro 2 m
distancēšanos un nedrūzmēšanos. Vairāku dziedātāju grupa, kora dziedātāji ievēro 2 m distanci.
Vienas grupas ietvaros 2 m fizisku distancēšanos var neievērot skolēnu teātra dalībnieki un dejotāji.
22. Interešu izglītības nodarbības notiek saskaņā ar nodarbību grafiku. Nodarbības ilgums iekštelpās
nepārsniedz 2 mācību stundas. Pārtraukumā tiek nodrošināta telpu vēdināšana vismaz 15 minūtes.
23. Skolēni savas drošības un veselības nolūkos var izmantot mutes un deguna aizsegu.
VII Skolotāju atbildība
24. Skolotājs ir atbildīgs par skolēnu mācību stundu apmeklējumu uzskaiti un ierakstiem e-klasē līdz
katras darba dienas beigām.
25. Skolotājs ir atbildīgs par mācību procesa īstenošanu, telpu vēdināšanu un higiēnas prasību
ievērošanu klasē.
26. Skolotājs pārrauga, lai skolēni veic regulāru roku mazgāšanu, izmanto dezinfekcijas līdzekļus.
27. Skolotājs nekavējoties informē administrāciju un rīkojas atbilstoši kārtības 9. punktam, ja ir
aizdomas par skolēna veselības stāvokļa pasliktināšanos.
28. Skolotājs sazinās ar skolēna vecākiem, ja skolēns neapmeklē skolu vairāk kā divas dienas un ja nav
informācijas par prombūtnes iemesliem. Par to ir jāinformē skolas administrācija.

VIII Darbinieku atbildība

29. Apkopējas darba pienākumus veic atbilstoši telpu uzkopšanas grafikam, pastiprināti veic sanitāro
mezglu (WC), gaiteņu, durvju rokturu, kāpņu margu u.c. virsmu apstrādi.
30. Direktora vietniekiem saimnieciski administratīvajā darba un saimniecību pārziņiem jānodrošina
regulāru dezinfekcijas līdzekļu un individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi, pieejamību un
jāpārrauga telpu uzkopšanu.
31. Informāciju par skolēnu neattaisnotajiem apkopo klašu audzinātāji un direktora vietnieki izglītības
jautājumos, ka arī veic preventīvo darbību.
IX Vecāku, likumisko pārstāvju atbildība
32. Vecākiem, skolēnu likumiskajiem pārstāvjiem jāseko līdzi bērna veselības stāvoklim un nelaist uz
skolu ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm (paaugstināta temperatūra, iesnas, klepus).
33. Skolēna vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem nekavējoties jāinformē skolas administrācija vai
klases audzinātājs, ja skolēnam konstatēta Covid -19 infekcija vai skolēns ir bijis tiešā kontaktā ar
Covid -19 inficētu personu.

X Skolēnu un darbinieku personīgās higiēnas un profilakses pasākumi

34. Bieži un rūpīgi jāmazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma,
pēc pastaigas vai rotaļām ārā. Roku nosusināšanai jālieto vienreiz lietojamos dvieļus. Roku
mazgāšanu pirms ēšanas kontrolē uz ēdnīcu skolēnus pavadošais skolotājs.
35. Atgādinājumus par roku higiēnas ievērošanu jāizvieto skolas tualetēs un pie ēdnīcas.
36. Skārienjūtīgās ierīces, datora klaviatūru, peli pēc katras mācību stundas informātikas kabinetā
dezinficē, izmantojot spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus.
37. Skolēni drīkst lietot tikai personīgos rakstāmpiederumus.
38. Dzeršanai katrs skolēns lieto savu ūdens pudeli, kuru var piepildīt no Venden ūdens trauka, vai
vienreiz lietojamās glāzītes. Izglītības programmas īstenošanas vietā Raiņa ielā 49 skolēni var
padzerties pie skolas ēdnīcas, lietojot vienreiz izmantojamās glāzītes.
39. Katrā klasē skolotāja uzraudzībā ir pieejams 70% spirtu saturošs roku dezinfekcijas līdzeklis.

XI Telpu un aprīkojuma uzkopšanas pasākumi

40. Biežāk lietotās virsmas un priekšmetus dezinficē, izmantojot 70%
dezinfekcijas līdzekli.

spirtu saturošu roku

41. Skolā neizmanto mīkstās un citas rotaļlietas, kuras nav iespējams mazgāt.
42. Telpas jāvēdina regulāri. Telpu mitrā uzkopšana, vēdināšana, virsmu dezinfekcija tiek veikta
saskaņā ar “Telpu uzkopšanas un vēdināšanas plānu”.

XII Citi norādījumi
43. Jāievēro datu aizsardzība, aizliegts izplatīt informāciju par konkrētiem ar Covid-19 inficētajiem
skolēniem, skolotājiem vai darbiniekiem.
44. Ja sabiedrībā palielinās inficēšanās risks ar Covid- 19 infekciju, pieļaujama iespēja izmantot
medicīniskās sejas maskas un mērīt temperatūru, ierodoties skolā.
45. Ar minēto kārtību skolēni, viņu likumiskie pārstāvji, darbinieki tiek iepazīstināti klātienē vai ar eklases palīdzību, kā arī tā tiek publiskota skolas un dibinātāja tīmekļa vietnē.

Skolas direktore:

(V.Šterna)

