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                                                                     APSTIPRINĀTS 

Jelgavas pilsētas pašvaldības  

pirmsskolas izglītības iestādes "Zīļuks" 

Vadītāja I. Luca 

2020. gada 31. augusta rīkojums Nr. 1-7/51 

                                                                  

Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības  

ierobežošanas prasības izglītības iestādē 
 
Izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta 09.06.2020. 

noteikumiem 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. Kārtība nodrošina vienotu kārtību Covid-19 infekcijas izplatīšanas ierobežošanai izglītības 

iestādē (turpmāk – Iestāde), kas ir saistoša visiem iestādes darbiniekiem un izglītojamo 

likumiskajiem pārstāvjiem un izglītojamiem. 

2. Kārtība nosaka: 

2.1. informēšanas pamatprincipu nodrošināšanu; 

2.2. piesardzības pasākumus distancēšanās nodrošināšanai; 

2.3. piesardzības pasākumus higiēnas prasību nodrošināšanai; 

2.4. personas veselības stāvokļa uzraudzību. 

3. Kārtības ievērošanas pārraudzību veic Iestādes vadītāja, atbildīgā persona kārtības uzraudzībai 

ir medicīnas māsa: 

3.1. grupu komanda seko kārtības ievērošanai grupās un praktiskās rotaļnodarbībās izglīto 

izglītojamos par higiēnas prasību ievērošanu un izpildi; 

3.2. izglītojamo likumiskie pārstāvji ir atbildīgi par bērna veselības stāvokļa uzraudzību, šajā 

kārtībā noteikto uzturēšanās kārtību iestādē un distancēšanās ievērošanu.  

4. Iestādē netiek pieļauta personu klātbūtne ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm un personām, 

kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra izolācija. 
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II. Informēšanas pamatprincipa nodrošināšana 

5. Pie visām Iestādes ārdurvīm ir izvietota informācija par “Kārtību kādā izglītojamo likumiskie 

pārstāvji un citas personas uzturas Iestādē, lai ierobežotu Covid – 19 infekcijas izplatību”. 

6. Iestādes un grupas informatīvajos stendos izvietota informācija par:  

6.1. Covid–19 infekcijas aktualitātēm;  

6.2. individuālajiem drošības pasākumiem;  

6.3. pareiziem roku higiēnas nosacījumiem.  

7. Izglītojamo likumiskie pārstāvji un darbinieki par izmaiņām epidemioloģiskās drošības 

noteikumos pašvaldībā, valstī vai pasaulē, kas rada izmaiņas izglītības procesa organizēšanas 

kārtībā, nekavējoties tiek informēti Iestādes vai grupu lietotnes WhatsApp grupās. 

8. Izglītojamā likumiskie pārstāvji nekavējoties informē Iestādi, ja izglītojamajam vai izglītojamo 

likumiskajam pārstāvim konstatēta Covid–19 infekcija.  

9. Ja Iestādes izglītojamajam vai darbiniekam tiek konstatēta Covid-19 infekcija un šis gadījums 

būs epidemioloģiski saistīts ar Iestādi, Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk - 

SPKC) epidemiologi noteiks īpašus pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai.  

10. Atbildīgā persona informēšanas pamatprincipu nodrošināšanā Iestādē ir vadītājas vietniece 

administratīvi saimnieciskajā darbā. 

 

III. Piesardzības pasākumi distancēšanās nodrošināšanai 

11. Iestādes darbiniekiem un apmeklētājiem redzamās vietās izvietotas skaidri salasāmas norādes 

- ievērot 2 metru distanci no pārējām personām.  

12. Mācības tiek organizētas klātienē, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, līdz brīdim, kad 

tiek noteikti stingrāki epidemioloģiskās drošības noteikumi, kuri liedz organizēt mācību 

procesu klātienē:  

12.1. Covid-19 izplatības palielināšanās gadījumā valstī un ārkārtas situācijas laikā, mācības 

var tikt organizētas attālināti, saskaņā ar apstiprināto kārtību “Kārtība, kādā tiek 

nodrošināta attālinātā mācīšanās izglītojamiem ārkārtējās situācijas izsludināšanas 

laikā valstī” (2020. gada 16. marta rīkojums Nr. 1-7/13A). 

13. Mācību process, mūzikas un sporta rotaļnodarbības pēc iespējas tiek organizētas āra vidē 

Iestādes teritorijā, atbilstoši laika apstākļiem. 

14. Iestādes zālē rotaļnodarbību grafiks saplānots, lai grupas nodarbību laiki nepārklātos ar citām 

grupām un starp nodarbībām būtu 10 -15 minūšu intervāls, kura laikā notiek telpas vēdināšana.  

15. Visi pasākumi Iestādes telpās tiek organizēti tikai vienas grupas ietvaros.  

16. Āra pasākumos piedalās visas grupas, ievērojot distancēšanos.  

17. Pastaigas ārpus teritorijas tiek organizētas, kur nav liela cilvēku plūsma. 
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18. Interešu izglītības nodarbības Iestādē organizē, saskaņā ar “Kārtība, kādā tiek organizētas 

interešu izglītības nodarbības Iestādē, lai ierobežotu Covid – 19 infekcijas izplatību”. 

19. Darbinieku un izglītojamo likumisko pārstāvju sapulces tiek organizētas, atbildīgi izvērtējot 

lietderību, nepieciešamību, ievērojot epidemioloģiskās drošības noteikumus, ikdienas saziņu 

organizējot attālināti.  

20. Saimnieciskie darbinieki, ja nepieciešams izmantot koplietošanas telpas savu darba pienākumu 

veikšanai (ēdiena, dezinfekcijas līdzekļu, veļas u.c. darbam nepieciešamo materiālu nodošanai, 

saņemšanai), precīzi ievēro noteiktos laikus, izvairoties no drūzmēšanās un pulcēšanās.  

21. Ēdināšana tiek organizēta katrai bērnu grupai atsevišķi grupas telpā.  

22. Bērnu guldināšanā ievēro principu – „galva pret kājām”.  

23. Nav pieļaujama citu, ar Iestādi nesaistītu personu klātbūtne Iestādes telpās.  

24. Nav pieļaujama izglītojamo un izglītojamo likumisko pārstāvju drūzmēšanās Iestādes 

apkārtnē.  

25. Izglītojamo likumiskie pārstāvji un citas personas uzturas Iestādē, saskaņā ar kārtību “Covid -

19 infekcijas izplatības ierobežošanai, uzturēšanās kārtība kādā izglītojamo likumiskie 

pārstāvji un citas personas uzturas Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē 

“Zīļuks”” (2020. gada 10. augusta rīkojums Nr. 1-7/39). 

26. Izglītības iestādi nedrīkst apmeklēt darbinieki vai izglītojamie, kuriem noteikta pašizolācija, 

saistībā ar atgriešanos no ārvalstīm, kuras Slimības profilakses kontroles centrs (turpmāk – 

SPKC) ir noteicis kā valstis ar palielinātu COVID -19 izplatību. 

 

IV. Piesardzības pasākumi higiēnas prasību nodrošināšanai 

27. Bieži un rūpīgi mazgāt rokas (ne mazāk kā 20 sekundes) ar ūdeni un ziepēm, īpaši pirms 

ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma, pēc pastaigas un rotaļām ārā. Roku nosusināšanai lietot 

vienreiz lietojamos dvieļus vai stingri kontrolēt, lai izglītojamie lietotu dvieļus atbilstoši 

individuālajam marķējumam. Grupas komanda regulāri seko individuālo dvieļu tīrībai. 

28. Grupu pedagogi praktiskās rotaļnodarbībās izglīto izglītojamos par pareizu roku mazgāšanu, 

vadoties pēc SPKC mājaslapā www.spkc.gov.lv publicētiem ieteikumiem. 

29. Darbinieku un izglītojamo likumisko pārstāvju roku dezinfekcijai, pieejamā vietā izvietoti 

roku dezinfekcijas līdzekļi, kuru sastāvā ir ne mazāk kā 70% etanols. 

30. Izglītojamie un darbinieki Iestādē uzturas maiņas apavos.  

31.  Iestādē samazina kopīgi lietoto virsmu un priekšmetu skaitu (skārienjutīgie ekrāni, datori, 

tastatūras, peles, papīrs). Iestādē ir izvietota visiem pieejama, skaidri salasāma informācija ar 

atgādinājumu par higiēnu, tai skaitā tualetes telpās: “Bieži un rūpīgi mazgā rokas ar ūdeni un 

ziepēm, īpaši pēc sabiedrisko vietu apmeklēšanas, pirms ēšanas, pirms pieskaršanās sejai, pēc 

http://www.spkc.gov.lv/
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tualetes apmeklējuma! Ja nav iespējams nomazgāt rokas, dezinficē rokas ar spirtu saturošiem 

roku dezinfekcijas līdzekļiem! Atceries, ka skārienjutīgās ierīces, piemēram, telefonu virsmas, 

var būt piesārņotas ar vīrusiem un baktērijām, tādēļ nepieciešams tās regulāri tīrīt, izmantojot 

spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus! Nepieskaries sejai (acīm, degunam un mutei) ar 

nemazgātām rokām!”. 

32. Regulāri veic telpu, iekārtu un inventāra mitro uzkopšanu un dezinfekciju, atbilstoši Iestādē 

izstrādātajai “Telpu, iekārtu un inventāra uzturēšanas kārtībai”.  

33. Veic regulāru mitro telpu un virsmu, tai skaitā inventāra un darba aprīkojuma, tīrīšanu un 

dezinfekciju, īpašu uzmanību pievēršot virsmām un priekšmetiem, ar kuriem cilvēki bieži 

saskaras (piemēram, durvju rokturi, galdu virsmas, krēslu roku balsti, virsmas tualetēs, krāni).  

34. Regulāri vēdina telpas saskaņā ar dienas ritmu vai pēc nepieciešamības. 

35. Grupas komanda izvērtē un ierobežo tekstilizstrādājumu, kā, piemēram, paklāju, spilvenu, 

sēžam maisu un tml., priekšmetu izmantošanu izglītojamo rotaļu un atpūtas zonā. 

36. Katru dienu veic rotaļlietu mazgāšanu, izmantojot mazgāšanas līdzekļus: 

36.1. Iestādē neizmanto mīkstās un citas rotaļlietas, kuras nav iespējams mazgāt, kā arī 

nenes uz Iestādi rotaļlietas no mājām; 

36.2. Ja rotaļlieta nepieciešama izglītojamā adaptācijas procesa saīsināšanai, tad rotaļlietai 

jābūt viegli kopjamai un vecākiem katru dienu jānodrošina tās tīrība; 

36.3. Rotaļlietu dezinfekcija nav pieļaujama. 

37. Katras grupas izglītojamie rotaļnodarbībās lieto atsevišķus sporta, mūzikas, logopēdijas 

inventāru un mācību materiālus, dienas beigās nodrošina to mazgāšanu.  

38. Iestādes darbībā turpina nodrošināt Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumu 

Nr. 890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības 

iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” prasību ievērošanu. 

 

V. Personas veselības stāvokļa uzraudzība 

39. Izglītojamā veselības stāvokļa uzraudzība:  

39.1. Pirms ierašanās iestādē izglītojamā veselības stāvokļa uzraudzība primāri balstās uz 

izglītojamā likumiskā pārstāvja atbildību;  

39.2. Izglītojamā likumiskajam pārstāvim jāizvērtē izglītojamā veselības stāvoklis un, ja 

novērojamas infekciju slimības pazīmes, īpaši augšējo elpceļu saslimšanas pazīmes, 

konsultēties ar ģimenes ārstu par izglītojamā veselību un nevest izglītojamo uz Iestādi. 

Ja izglītojamam raksturīgas alerģiskas reakcijas vai citas fizioloģiskas īpatnības, kas 
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izpaužas līdzīgi augšējo elpceļu slimībām, mācību gada sākumā par to jāinformē 

iestādes medicīnas māsa, iesniedzot ārsta izziņu;  

39.3. Izglītojamais nedrīkst apmeklēt iestādi, ja kādam no ģimenes locekļiem, ar kuriem 

dzīvo kopā, piemērota stingra mājas karantīna un SPKC izglītojamo noteicis par 

kontaktpersonu. Apmeklējuma aizlieguma ilgumu nosaka SPKC; 

39.4. Ja izglītojamā mājsaimniecības loceklim noteikta pašizolācija un mājsaimniecības 

loceklim nav slimības pazīmju, izglītojamais drīkst apmeklēt Iestādi. Ja pašizolācijā 

esošajai personai parādās slimības pazīmes, izglītojamais nedrīkst apmeklēt Iestādi, 

kamēr nav noskaidrots slimības pazīmju iemesls.  

40. Izglītojamā veselības stāvokļa uzraudzība iestādē:  

40.1. Medicīnas māsa un grupu personāls pastiprināti pievērš uzmanību izglītojamo 

veselības stāvoklim; 

40.2. Ja izglītojamam, atrodoties Iestādē parādās slimības pazīmes, medicīnas māsa vai 

grupas skolotāja nodrošina izglītojamā izolāciju medicīnas kabinetā un Iestāde 

nodrošina izglītojamam sejas aizsegu; 

40.3. Medicīnas māsa vai grupas skolotāja veic virspusēju izglītojamā veselības stāvokļa 

novērtējumu, veicot ķermeņa temperatūras mērījumu un izjautā izglītojamo par 

pašsajūtu;  

40.4. Ja tiek konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukta Neatliekamā medicīniskā 

palīdzība (turpmāk – NMP). Par minēto faktu tiek informēti izglītojamā likumiskie 

pārstāvji;  

40.5. Ja veselības stāvoklis nepieprasa NMP iesaisti, grupas skolotāja vai medicīnas māsa 

informē izglītojamā likumisko pārstāvi, vienojas par izglītojamā izolāciju un 

nokļūšanu mājās, informē par turpmāk veicamajiem obligātajiem soļiem - saziņu ar 

ģimenes ārstu, lai konstatētu slimības pazīmju cēloni. Ja slimības pazīmes cēlonis ir 

Covid-19, likumiskajiem pārstāvjiem par to nekavējoties jāinformē Iestāde; 

40.6. Kad izglītojamais pametis Iestādes telpas, grupas skolotāja, skolotāju palīgs vai 

medicīnas māsa dezinficē virsmas, kurām izglītojamais pieskāries, un izvēdina telpas.  

40.7. Ja slimības pazīmes novērojamas vairākiem izglītojamiem, ievēro Iestādes “Infekciju 

slimību ierobežošanas kārtību”, kā arī nekavējoties telefoniski informē SPKC.  

40.8. Iestādes medicīnas māsa vai Iestādes vadītāja, saņemot informāciju par to, ka 

izglītojamais inficējies ar Covid-19, ziņo Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes 

“Jelgavas Izglītības pārvalde” atbildīgajai personai un SKPC nodaļai.  

40.9. Ja izglītojamam tiek apstiprināta Covid-19 infekcija, epidemioloģisko izmeklēšanu un 

Iestādes turpmāko rīcību nosaka SPKC. 
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40.10. Izglītojamais Iestādē var atgriezties pēc pilnīgas atveseļošanās ar ģimenes ārsta 

zīmi par atbilstošu veselības stāvokli.  

41. Darbinieku veselības stāvokļa uzraudzība:  

41.1. Darbinieka veselības stāvokļa uzraudzība primāri balstās uz paša darbinieka atbildību; 

41.2. Darbinieki tiek aicināti vērot savu veselības stāvokli un nenākt uz darbu, ja 

novērojamas infekciju slimības pazīmes, jo īpaši augšējo elpceļu saslimšanas pazīmes, 

par to informējot darba devēju; 

41.3. Darbinieki ir aicināti ņemt līdzi sejas aizsegu, ko izmantot nepieciešamības gadījumā; 

41.4. Ja, atrodoties Iestādē, darbiniekam parādās slimības pazīmes (paaugstināta 

temperatūra, drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieks par to ziņo atbildīgajai 

personai un dodas mājās. Darbinieka pienākums ir sazināties ar ģimenes ārstu, lai 

noskaidrotu slimības pazīmju iemeslus; 

41.5. Pēc darbinieka došanās mājās, cits darbinieks vai medicīnas māsa dezinficē virsmas, 

kurām darbinieks pieskāries un izvēdina telpas; 

41.6. Medicīnas māsa vai vadītāja, saņemot informāciju par to, ka darbinieks inficējies ar 

Covid-19, ziņo Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas Izglītības pārvalde” 

atbildīgajai personai.  

41.7. Ja darbiniekam tiek apstiprināta COVID-19 infekcija, epidemioloģisko izmeklēšanu 

un Iestādes turpmāko rīcību nosaka SPKC; 

41.8. Darbinieks Iestādē var atgriezties pēc pilnīgas atveseļošanās ar ģimenes ārsta zīmi par 

atbilstošu veselības stāvokli. 

  

VI. Noslēguma jautājumi 

1. Iestādes vadītājs iepazīstina darbiniekus ar kārtību, ko darbinieks apliecina ar parakstu.  

2. Izglītojamā likumiskos pārstāvjus ar kārtību individuāli iepazīstina grupas skolotāja, ko 

likumiskais pārstāvis apliecina ar parakstu.  

3. Kārtību izvieto grupu garderobēs “Informatīvajās mapēs” un Iestādes mājaslapā 

www.jelgavasziluks.lv sadaļā - Par mums, “Saistītie dokumenti un normatīvie akti”.  

4.  Kārtība var tikt papildināta, izmaiņu veikšanas nepieciešamību nosaka likumdošanas izmaiņas 

un no tā izrietošo izmaiņu nepieciešamība. 

5. Kārtība stājas spēkā ar 2020. gada 1. septembri līdz brīdim, kad tiks atcelti epidemioloģiskas 

drošības pasākumi Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai. 

 

http://www.jelgavasziluks.lv/

