
1 
 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

DAGDAS VIDUSSKOLA 

Reģ. Nr.4213900573 

Mičurina ielā 3a, Dagdā, Krāslavas novadā, LV-5674; tālr. 65681525 

 e-pasts: vidusskola@dagda.lv 

 

 

 

Apstiprināts: 

Krāslavas novada pašvaldības 

Dagdas pilsētas un pagastu apvienības vadītājs 

Edgars Tjarve 

2021. gada 31. augustā 
 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Dagdā 

 

30.08.2021.                                                                                                    Nr. 2 

 

Dagdas vidusskolas (Turpmāk - Skola) kārtība piesardzības 

pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 

Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

Ieteikumi izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai iestādēm 

  

Vispārīgi jautājumi 

1. Dagdas vidusskola (turpmāk – Skola) informē darbiniekus, skolēnus un viņu 

vecākus par šo kārtību. 

2. Kārtība tiek ievietota Skolas tīmekļa lapā. 

3. Skola informē darbiniekus, skolēnus un viņu vecākus vai likumiskos pārstāvjus 

par nepieciešamību sekot savam veselības stāvoklim. 

4. Skolā netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne. 
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5. Skolā jāievēro 6 drošas uzvedības principi: jāvēdina telpas, jāievēro higiēna, 

jāvalkā tīras maskas, jāievēro distance, jātestē, lai būtu droši, jāvakcinējas, ja ir 

iespējams. 

6. Vecākiem  jāinformē Skola par skolēna prombūtnes iemeslu, sazinoties ar 

klases audzinātāju. 

7. Skolēna vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem nekavējoties jāinformē Skolas 

atbildīgā persona, ja skolēnam konstatēta Covid-19 infekcija. 

  

Testēšana 

 

8. Testi mācību procesa nodrošināšanai tiek veikti atbilstoši Veselības ministrijas 

algoritmam. 

9. Covid - 19 testu neveic skolēni un Skolas darbinieki ar sadarbspējīgu 

vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. 

10. Skola Covid -19 testus veic sadarbībā ar E. Gulbja Laboratoriju. 

11. Vecākiem ir tiesības bērnam nodrošināt mācības ģimenē (1. – 8. klase). 

 

Distancēšanās pasākumi 

 

12. Lai nodrošinātu distancēšanās iespēju, skolēnu plūsma Skolā tiek organizēta 

šādi: 

1.1. Pa skolas centrālajām durvīm ienāk 5.,6.,8.-12. klašu skolēni un  skolas 

darbinieki. 

1.2. Pa skolas labā spārna durvīm ienāk 1. – 4., 7. klašu skolēni. 

13. Skolēni atrodas vienā mācību kabinetā. (Izņemot sportu, mājturību, mūziku, 

datorkabinetu, ķīmijas un fizikas kabinetu – laboratorijas darbu veikšanai).  

14.  Otrajā un trešajā stāvā uzturas un pārvietojas 1., 5. – 12. klašu skolēni. 

15. Ceturtajā stāva uzturas un pārvietojas 2. – 4. klašu skolēni. 

16. Skolēni atģērbjas  pie sava mācību kabineta, neizmanto ģērbtuvi.  

17. Skolēnu plūsmu organizē katra stāva dežuranti. 

18. Lai pēc iespējas mazinātu skolēnu vairākkārtēju došanos ārpus Skolas teritorijas 

dienas ietvaros, skolas ārdurvis tiks slēgtas plkst. 8. 15  Pie skolas durvīm visas 

dienas garumā atrodas dežurants. 

19. No skolas stundu laikā varēs iziet tikai ar klases audzinātāja uzrakstītu atļauju. 

20. Visiem skolēniem un Skolas darbiniekiem koplietošanas telpās jānēsā maskas. 

21. Maskas var nelietot klātienes mācību laikā iekštelpās 1.-3. klašu skolēni, skolēni 

un Skolas darbinieki ar sadarspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas serifikātu. 

22. Maskas var nelietot klātienes mācību laikā iekštelpās instrumentu spēles, 

vokālās mākslas vai dejas apguves specifikai un sporta stundas laikā. 

Rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums Skolā 

23. 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.   
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24. Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis 

darbnespējas lapu). 

25. Ja skolēnam atrodoties skolā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības 

pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), Skola:  

25.1.izolē skolēnu atsevišķā telpā; 

25.3.sazinās ar skolēna vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kas nekavējoties 

ierodas pēc skolēna; 

25.4.vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu;  

      25.5. skolēns atgriežas Skolā saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem. 

26. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk skolēniem un 

ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, Skola rīkojas atbilstoši Skolas 

infekcijas slimību ierobežošanas kārtībai, izolē skolēnus, nodrošinot pieaugušā 

klātbūtni, lieto sejas maskas un mutes/deguna aizsegus atsilstoši iepriekš 

minētajam, sazinās ar skolēna vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem un 

nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles 

centra (turpmāk – SPKC) attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam.  

27. Ja skolēnam vai Skolas darbiniekam tiks konstatēta Covid-19 infekcija, un šis 

gadījums būs epidemioloģiski saistīts ar konkrēto Skolu, Skolas vadībai 

jāsazinās ar SPKC epidemiologu un jālemj par karantīnas noteikšanas 

nepieciešamību atsevišķai klasei vai Skolai. Tādā gadījumā Skolas vadītājs par 

šo faktu  informē Skolas dibinātāju un  Izglītības kvalitātes valsts dienestu. 

 

Higiēnas nodrošināšana 

 

28.  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.   

29. Ja nav iespējams nomazgāt rokas, dezinficē rokas ar spirtu saturošiem roku 

dezinfekcijas līdzekļiem! 

30.  Regulāri vēdināt visas Skolas telpas. 

Atbildīgā Skolas persona: direktores vietniece izglītības jomā Diāna Stikute, tālr. 

28370499 

 

 

Direktore                   Vija Gekiša 

 


