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ierobežošana
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Izdota saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai” 26.punktu,
Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajiem ieteikumiem
izglītības iestādēm piesardzības pasākumu
īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

I.Vispārīgie jautājumi
1. Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Kāpēcītis” (turpmāk tekstā- izglītības iestāde)
nosaka kārtību, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatīšanās ierobežošanas
prasības (turpmāk tekstā- kārtība).
2. Kārtība nodrošina vienotu Covid-19 infekcijas izplatīšanās ierobežošanu izglītības iestādē,
kas ir saistoša visiem izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamiem un viņu likumiskajiem
pārstāviem (turpmāk tekstā-vecāki).
3. Kārtībā noteiktas higiēnas, distancēšanās prasības, izglītojamo un darbinieku veselības
stāvokļa uzraudzības prasības, kā arī informēšana par nepieciešamību sekot veselības
stāvoklim, par Covid-19 simptomiem un individuāliem profilakses pasākumiem un rīcību.
4. Kārtības ievērošanas uzraudzību un kontroli veic izglītības iestādes vadītājs, pirmsskolas
izglītības metodiķis un medicīnas māsa.
5. Izglītības iestādē netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm (drudzis,
klepus, elpas trūkums) klātbūtne.
6. Izglītības iestādē netiek uzņemts izglītojamais ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm
(drudzis, klepus, elpas trūkums).
7. Ar kārtību pret parakstu tiek iepazīstināti visi izglītības iestādes darbinieki un izglītojamo
vecāki, kā arī tā tiek publicēta izglītības iestādes tīmekļa vietnē www.lpii-kapecitis.lv.
Parakstot kārtību, tiek apliecināta iepazīšanās ar tās saturu un atbildība to ievērot.
II. Veselības stāvokļa uzraudzība un rīcība
8. Izglītojamā veselības stāvokļa uzraudzība:
8.1. pirms ierašanās izglītības iestādē, izglītojamā veselības stāvokļa uzraudzība primāri
balstās uz vecāku atbildību. Vecākam jāizvērtē bērna veselības stāvoklis:

8.1.1. ja novērojamas infekciju slimības pazīmes, īpaši augšējo elpceļu saslimšanas pazīmes,
bērnu uz izglītības iestādi neved;
8.1.2. ja izglītojamam raksturīgas alerģiskas reakcijas vai citas fizioloģiskas īpatnības, kas
izpaužas līdzīgi augšējo elpceļu slimībām, mācību gada sākumā par to informē izglītības
iestādes medicīnas māsu, iesniedzot ārsta izziņu;
8.2. izglītojamais nedrīkst apmeklēt izglītības iestādi, ja kādam no ģimenes locekļiem, ar
kuriem dzīvo kopā, piemērota mājas karantīna un Slimību profilakses un kontroles centrs
(turpmāk tekstā-SPKC) izglītojamo noteicis par kontaktpersonu. Apmeklējuma aizlieguma
ilgumu nosaka SPKC;
8.3. ja izglītojamā ģimenē konstatēta Covid-19 infekcija vai bijis kontakts ar Covid-19
infekcijas slimnieku, vecāka pienākums ir nekavējoties informēt izglītības iestādi;
8.4. ja izglītojamā mājsaimniecības loceklim noteikta 14 dienu pašizolācija un
mājsaimniecības loceklim nav slimības pazīmju, izglītojamais drīkst apmeklēt izglītības
iestādi. Ja pašizolācijā esošajai personai parādās slimības pazīmes, izglītojamais nedrīkst
apmeklēt izglītības iestādi, kamēr nav noskaidrots slimības pazīmju iemesls;
8.5. izglītojamais nedrīkst apmeklēt izglītības iestādi 14 dienas pēc atgriešanās no valsts, pēc
kuras apmeklēšanas atbilstoši SPKC norādījumiem jāievēro 14 dienu pašizolācija. Valstu
saslimstības ar Covid-19 rādītāju saraksts katru piektdienu tiek atjaunots SPKC mājas lapā;
8.6. vecākam jānodrošina, ka izglītojamam (no 3gadu vecuma) līdzi ir sejas aizsegs, ko
izmantot nepieciešamības gadījumā.
9. Izglītojamā veselības stāvokļa uzraudzība izglītības iestādē:
9.1. izglītības iestādes grupas personāls pastiprināti pievērš uzmanību izglītojamo veselības
stāvoklim;
9.2. ja izglītojamam, atrodoties izglītības iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības
pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums):
9.2.1. grupas pedagogs informē medicīnas māsu, kura izvērtē izglītojamā veselības stāvokli;
9.2.2. izglītojamo izolē atsevišķā telpā, kur nodrošina tā pieaugušā, kurš kontaktējās ar
izglītojamo pirms tam, klātbūtni;
9.2.3. medicīnas māsa vai grupas darbinieks sazinās ar izglītojamā vecākiem. Izglītojamo uz
mājām nekavējoties nogādā vecāks vai vecāku norādītā kontaktpersona. Vecāki telefoniski
kontaktējas ar savu ģimenes ārstu;
9.2.4. ja izglītojamam tiek konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukta
Neatliekamā medicīniskā palīdzība (turpmāk – NMP). Par minēto faktu tiek informēti
izglītojamā vecāki;
9.3. pēc izglītojamā aizvešanas dezinficē virsmas, kurām izglītojamais pieskāries un
izvēdina telpas;
9.4. ja slimības pazīmes novērojamas vairākiem izglītojamiem, ievēro izglītības iestādes
infekciju slimību ierobežošanas kārtību, kā arī nekavējoties telefoniski informē SPKC
Kurzemes reģionālās nodaļas epidemiologu;
9.5. izglītības iestādes vadītājs, saņemot informāciju, ka izglītojamais inficējies ar Covid-19,
ziņo Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes atbildīgajai personai un SPKC Kurzemes
reģionālajai nodaļai;
9.6. ja izglītojamam tiek apstiprināta Covid-19 infekcija, epidemioloģisko izmeklēšanu un
izglītības iestādes turpmāko rīcību noteiks SPKC;
9.7. izglītojamais izglītības iestādē var atgriezties pēc pilnīgas atveseļošanās ar ģimenes ārsta
izziņu par atbilstošu veselības stāvokli.
10. Darbinieku veselības stāvokļa uzraudzība:
10.1. darbinieka veselības stāvokļa uzraudzība primāri balstās uz paša darbinieka atbildību:
10.1.1. darbinieks nenāk uz darbu, ja novērojamas infekciju slimības pazīmes, jo īpaši
augšējo elpceļu saslimšanas pazīmes;
10.2. ja iestādes darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās infekcijas slimību pazīmes
(drudzis, klepus, elpas trūkums):
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10.2.1. darbinieka pienākums ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās,
telefoniski informēt iestādes vadītāju vai medicīnas māsu un sazināties ar ģimenes ārstu, lai
vienotos par turpmāko rīcību;
10.2.2. ja darbiniekam izglītības iestādē ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek
izsaukts Neatliekamās medicīnas palīdzības dienests;
10.3. nepieciešamības gadījumā darbinieki lieto sejas aizsegu;
10.4. pēc darbinieka došanās mājās dezinficē virsmas, kurām darbinieks pieskāries, un
izvēdina telpas;
10.5. izglītības iestādes vadītājs, saņemot informāciju par to, ka darbinieks inficējies ar
Covid-19, ziņo Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes atbildīgajai personai;
10.6. ja darbiniekam tiek apstiprināta COVID-19 infekcija, epidemioloģisko izmeklēšanu un
izglītības iestādes turpmāko rīcību noteiks SPKC:
10.6.1. SPKC epidemiologi noteiks pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai
situācijai un sniegs individuālas rekomendācijas izglītības iestādes vadītājam, kā arī lems
par karantīnas noteikšanas nepieciešamību atsevišķai grupai vai izglītības iestādei;
10.6.2. ja izglītības iestādei tiek noteikta karantīna, izglītības iestādes vadītājs par šo faktu
un saņemtajiem SPKC norādījumiem informē Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi, savukārt
Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes atbildīgā persona- Izglītības kvalitātes valsts dienestu;
10.7. darbinieks var atgriezties darbā, kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas lapu.
III. Uzturēšanās kārtība izglītības iestādē Covid-19 infekcijas izplatīšanās
ierobežošanai
11. Izglītojamā atvešana/aizvešana no iestādes:
11.1. izglītojamo uz/no iestādes atved/aizved viens no vecākiem;
11.2. ja grupas skolotājs atrodas rotaļlaukumā, tad izglītojamo nodod/pieņem rotaļlaukumā;
11.3. grupās “Ežuki”, “Lācēni” un “Rūķīši”:
11.3.1. garderobē īslaicīgi atļauts uzturēties ne vairāk kā četriem vecākiem, palīdzot
izglītojamam noģērbties/apģērbties un pēc tam nekavējoties atstāt izglītības iestādes
telpas un teritoriju;
11.3.2. vecāku plūsmu garderobē organizē grupas darbinieki;
11.4. grupās „Bitītes”, „Knīpas un Knauķi”, Pūcītes”:
11.4.1. vecāki par savu ierašanos telefoniski informē izglītības iestādes darbinieku;
11.4.2. vecāki izglītojamo aizved līdz izglītības iestādes durvīm, nodod darbiniekam
un nekavējoties atstāj izglītības iestādes telpas un teritoriju;
11.4.3. izglītības iestādes darbinieks garderobē rosina izglītojamo patstāvīgi
noģērbties/apģērbties.
12. Izglītojamo adaptāciju izglītības iestādē, iespēju robežās, organizē bez vecāku klātbūtnes,
vienojoties par noteiktu izglītojamo ierašanās un izņemšanas laiku. Ja nepieciešama vecāku
klātbūtne, tad izglītības iestāde to nodrošina pēc iespējas nošķirti no citiem.
13. Distances nodrošināšanai izglītības iestādē:
13.1. pedagoģiskais process, ārpus grupas aktivitātes un pasākumi katrai grupai notiek
atsevišķi, iespēju robežās mazinot grupu savstarpējo sastapšanos;
13.2. pedagoģiskais process tiek plānots, sadalot izglītojamos apakšgrupās;
13.3. izglītojamo ēdināšanu organizē katrai grupai atsevišķi grupas telpā;
13.4. izglītojamo guldināšanu organizē pēc principa – “galva pret kājām”;
13.5. intereŗešu izglītības nodarbības organizē katrai grupai atsevišķi;
13.6. izglītības iestādē starp pieaugušajiem, iespēju robežās, ievēro 2 m distanci;
13.7. pasākumus telpās un āra vidē organizē, ievērojot distancēšanos. Plānojot pasākumus,
izvērtē riskus vecāku klātbūtnei.
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IV.Higiēnas nodrošināšana
14. Personas higiēnas nodrošināšanai veicamie uzraudzības un piesardzības pasākumi:
14.1. regulāri un rūpīgi mazgā rokas ar ūdeni un šķidrām ziepēm, īpaši pirms un pēc ēšanas,
pēc tualetes apmeklējuma un pēc pastaigas;
14.2. roku mazgāšanu veic vismaz 40 sekundes;
14.3. roku nosusināšanai lieto vienreiz lietojamos dvieļus vai dvieļus atbilstoši
individuālajam marķējumam;
14.4. izglītības iestāde nodrošina iespēju apmeklētājiem pie ieejas durvīm dezinficēt rokas
ar spirtu saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem;
14.5. grupu tualetes telpās ir izvietota izglītojamiem pieejama piktogramma par roku
mazgāšanu. Izglītības iestādē izglītojamiem māca pareizu roku mazgāšanu, ievērojot SPKC
ieteikumus;
14.6. izvairīties no pieskaršanās sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām;14.7.
izglītības iestādes apmeklētājiem ir pienākums nodrošināt sev sejas vai mutes/deguna
aizsegu, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 infekcijas laikā.
15. Telpu un virsmu, tai skaitā, inventāra higiēnas prasību nodrošināšanai veicamie piesardzības
pasākumi:
15.1. regulāri veic telpu un virsmu, tai skaitā inventāra tīrīšanu, tai skaitā mitro uzkopšanu
un dezinfekciju, īpašu uzmanību pievēršot virsmām un priekšmetiem, ar kuriem cilvēki bieži
saskaras (piemēram, durvju rokturus, galdu virsmas, krēslu roku balstus un atbalsta virsmas,
virsmas tualetēs, ūdens krānus, utml.);
15.2. iespēju robežās samazina kopīgi lietojamo priekšmetu skaitu (piemēram,
rakstāmpiederumi u.c.) un vietās, kur tas nav iespējams, pastiprināti tīra koplietošanas
piederumus;
15.3. regulāri vēdina telpas, starp aktivitātēm nodrošinot telpu vēdināšanu vismaz 10-15
minūtes;
15.4. Katru dienu dezinficē telpas ar baktericīdo caurplūdes gaisa recirkulātoru;
15.5. Izglītības iestādē netiek ienestas rotaļlietas no mājām.
V.Izglītības iestādei nepiederošas personas
16. Nav pieļaujama nepiederošu personu atrašanās izglītības iestādē bez iepriekšēja
saskaņojuma.
17. Lai būtu iespējams apzināt un brīdināt kontaktpersonas Covid-19 infekcijas gadījumā, tiek
uzskaitītas nepiederošas personas (vārds, uzvārds, kontakttālrunis).
18. Mācību procesā vai interešu izglītības nodarbībās iesaistās personas, kas ikdienā nestrādā
izglītības iestādē, primāri ir atbildīgas par sava veselības stāvokļa uzraudzību.
VI. Rīcības plāns, ja epidemioloģiskā situācija pasliktinās
19. Izglītības iestādē ir izstrādāts rīcības plāns, ja epidemioloģiskā situācija, atbilstoši SPKC
sniegtajai informācijai, pašvaldības administratīvajā teritorijā Covid-19 infekcijas
izplatības dēļ pasliktinās un ir nepieciešams īstenot mācības daļēji vai pilnībā attālināti.
Nepieciešamības gadījumā izglītības iestādes darbinieki, izglītojamie, viņu vecāki un
pakalpojumu sniedzēji tiks informēti par minēto plānu.
VII.Noslēguma jautājumi
20. Kārtība tiek publicēta izglītības iestādes mājas lapā, infografikas izvietotas izglītības
iestādes ēkā. Liepājas pilsētas pašvaldības mājaslapā http://www.liepaja.lv pieejamas
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Vadlīnijas Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipiem un no tiem izrietošo prasību
ievērošana Liepājas pilsētas izglītības iestādēs.

Vadītāja

Daiga Škuberte
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