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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Dagdā 

 

30.08.2022.                                                                                                    Nr. 1 

 

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. 

5. Skolā jāievēro 3 drošas uzvedības principi: jāvēdina telpas, jāievēro higiēna,  

jāievēro distance. 

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. 
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Testēšana 

 

8. Darbinieki un  skolēni lieto testu, ja ir saslimšanas simptomi, testējas pamatā 

mājās. 

 

Distancēšanās pasākumi 

 

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

šādi: 

1.1. Pa skolas centrālajām durvīm ienāk 5.,6.,7., 8., 9., 10.,  11., 12. klašu 

skolēni un  skolas darbinieki. 

1.2. Pa skolas labā spārna durvīm ienāk 2. a, 3.a, 3.b, 4.a, 4.b  klašu skolēni. 

1.3. Pa skolas iekšpagalma durvīm ienāk 1.a,1.b. 2. b klašu skolēni. 

10. Otrajā un trešajā stāvā uzturas un pārvietojas 5. – 12. klašu skolēni. 

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

12. Pirmajā stāvā uzturas un pārvietojas 1.a, b un 2.a klašu skolēni. 

13. Garderobē pārģērbjas 5. – 12. klašu skolēni, sākumskolas skolēni pārģērbjas pie 

sava mācību kabineta. 

Rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums Skolā 

14. 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.   

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

darbnespējas lapu). 

16. 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. 

      17.  Paaugstinoties saslimstībai iestādē, iekštelpās nosaka papildus drošības 

pasākumus (ventilācija, prasības higiēnai). 

 

Higiēnas nodrošināšana 

 

18.  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.   
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19. Ja nav iespējams nomazgāt rokas, dezinficē rokas ar spirtu saturošiem roku 

dezinfekcijas līdzekļiem! 

20.  Regulāri vēdināt visas Skolas telpas. 

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

28370499 

 

 

Direktore                   Vija Gekiša 

 


