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APSTIPRINĀTS  

ar Jēkabpils 2.vidusskolas direktora  

21.10.2021.rīkojumu Nr.2-2/21/124 

Grozījumi 

ar 01.04.2022. rīkojumu Nr.2-2/22/87 

 

KĀRTĪBA PAR IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMU EPIDEMIOLOĢISKĀS 

DROŠĪBAS PASĀKUMU ĪSTENOŠANAI. 

         Izdota saskaņā ar 

28.09.2021. MK noteikumiem Nr. 662 

“Epidemioloģiskās drošības  pasākumi  

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

(groz.01.04.2022.) 

I. Vispārīgie noteikumi 

1. Kārtība nosaka iekšējās kontroles sistēmu par epidemioloģiskās drošības pasākumu 

īstenošanu skolā, nodrošinot drošu izglītības procesu. 

2. Kārtība prevalē pār visiem citiem Jēkabpils 2.vidusskolas izdotajiem iekšējiem 

normatīvajiem aktiem. Ja kāds šis kārtības punkts ir pretrunā ar kādu citu iekšējo 

normatīvo aktu, tad par noteicošo tiek uzskatīts šajā kārtībā noteiktais, kamēr šī kārtība ir 

spēkā. 

3. Kārtība ir saistoša darbiniekiem, izglītojamajiem, nomniekiem un ārējiem pakalpojumu 

sniedzējiem, kuri atrodas skolas telpās. 

4. Kārtība nosaka atbildīgo personu noteikšanu, sadarbspējīgo sertifikātu verificēšanu 

darbiniekiem,  izglītojamo un citu apmeklētāju plūsmu organizēšanu, koplietošanas telpu, 

laboratoriju, dienesta viesnīcas/internāta izmantošanas, ēdināšanas pakalpojumu 

sniegšanas kārtību un mācību telpu vēdināšanu. (groz.01.04.2022.) 

5. Atbildīgais par kārtības ieviešanas koordināciju un uzraudzību ir skolas direktors. Lai 

nodrošinātu iekšējās kontroles sistēmas darbību direktors ar rīkojumu nosaka atbildīgo 

personu: 

5.1. par epidemioloģiskās drošības pasākumu ieviešanu, informācijas norāžu izvietošanu; 

5.2. par sadarbspējīgu sertifikātu verifikāciju un uzskaiti darbiniekiem un informācijas no 

klašu audzinātājiem (par izglītojamā inficēšanos ar Covid- 19, atrašanos izolācijā, 

mājas karantīnā vai pašizolācijā) apkopošanu izglītības programmu īstenošanas 

vietās; 
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5.3. par izglītojamā likumiskā pārstāvja vai pilngadīga izglītojamā sniegtās informācijas 

(par izglītojamā inficēšanos ar Covid- 19, atrašanos izolācijā, mājas karantīnā vai 

pašizolācijā) apkopošanu (groz.01.04.2022.); 

5.4. par kontaktpersonu noteikšanu (groz.01.04.2022.); 

5.5. par darbiniekiem un citām personām, kas atrodas pakalpojuma sniegšanas vietā, tai 

skaitā izglītojamiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem, saprotamas informācijas par 

epidemioloģiskās drošības prasību ieviešanas un izpildes kārtību sagatavošanu; 

5.6. par 5.5.punktā minētās informācijas ievietošanu skolas tīmekļvietnē; 

5.7. par koplietošanas telpu, internāta/dienesta viesnīcas pakalpojumu izmantošanu; 

5.8. par regulāru telpu vedināšanu; 

II. Izglītojamo un citu apmeklētāju plūsmas organizēšana un kontrole 

6. Skolas dežurants un dežūradministrators nodrošina, lai tiktu novērsta drūzmēšanās gaitenī 

pie ieejas durvīm. 

7. Lai nodrošinātu distancēšanās iespēju, ar direktora rīkojumu tiek noteikti atšķirīgi mācību 

stundu sākuma laiki. 

8. Laboratorijas izmanto, ja tas nepieciešams mācību priekšmeta programmas realizēšanai. 

Pēc katras klases dezinficēt galdus, u.c. lietotāju izmantotos priekšmetus un vēdina telpas 

(groz.01.04.2022.). 

9. Svītrots ar 01.04.2022.groz.  

10. Skolā nav pieļaujama citu, ar skolu nesaistītu personu, tajā skaitā vecāku nepieteikta 

klātbūtne skolas telpās. Nepieciešamības gadījumā skolas apmeklētāji, tajā skaitā vecāki 

par pedagogu vai skolas administrācijas apmeklējumu vienojas telefoniski.  

11. Vecāki bērnus sagaida skolas pagalmā, ievērojot distancēšanās prasības.  

12. Garderobes telpas un garderobes skapīši tiek sadalīti, lai tiktu ievērota distancēšanās 

vienas klases izglītojamajiem no citas klases izglītojamajiem.  

13. Skolas ēkas kāpnēs (kur tas iespējams) tiek noteikta vienvirziena kustība, par to izvietojot 

attiecīgas norādes. 

14. Starpbrīžos izglītojamie pēc iespējas mazāk apmeklē koplietošanas telpas, tajās ievēro 2m 

distanci. 

15. Ēdināšana tiek organizēta atbilstoši sastādītajam grafikam, lai mazinātu to izglītojamo 

skaitu, kas nonāk ciešā kontaktā. Uz ēdamzāli un no tās izglītojamos pavada skolotāji, 

kuri atbild par distancēšanās ievērošanu. Pēc katras ēdienreizes galdus dezinficē. 

16. Atbildīgās personas nodrošina regulāru telpu vēdināšanu atbilstoši skolas apstiprinātajam 

telpu vēdināšanas režīmam. 

17. Atbilstoši grafikam veikta telpu uzkopšana, izmantojot dezinfekcijas līdzekļus (durvju 

rokturu, galdu virsmu, krēslu roku balstu, virsmas tualetēs, ūdens krānus u.c.). 

 

 

 

III. Izglītojamo un nodarbināto testēšana, sadarbspējīgo sertifikātu verificēšana un 

testēšanas rezultātu pārbaude 

18. Svītrots ar 01.04.2022.groz.  

19. Svītrots ar 01.04.2022.groz.  

20. Svītrots ar 01.04.2022.groz.  
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21. Svītrots ar 01.04.2022.groz.  

22. Pirmsskolas iestāžu un skolas māsas veic sadarbspējīgu sertifikātu verifikāciju un uzskaiti 

darbiniekiem. 

23. Svītrots ar 01.04.2022.groz.  

24. Klašu audzinātāji veic: 

24.1. Svītrots ar 01.04.2022.groz.  

24.2. Svītrots ar 01.04.2022.groz.  

24.3. izglītojamā likumiskā pārstāvja vai pilngadīga izglītojamā sniegtās informācijas par 

izglītojamā inficēšanos ar Covid- 19, apkopošanu; 

24.4. Svītrots ar 01.04.2022.groz.  

25. Svītrots ar 01.04.2022.groz.  

26. Svītrots ar 01.04.2022.groz.  

 IV. Internāta/dienesta viesnīcas izmantošana 

27. Svītrots ar 01.04.2022.groz.  

28. Koplietošanas telpas tiek izmantotas ievērojot distancēšanās prasības (groz 01.04.2022.) 

29. Dušas telpu, virtuves izmantošana tiek plānota, lai nodrošinātu 2 m distances ievērošanu 

un nepieļautu skolēnu pulcēšanos. 

30. Telpās tiek nodrošināta roku mazgāšanas iespēja ar siltu ūdeni un ziepēm, izvietoti roku 

dezinfekcijas līdzekļi, vienreizējie dvieļi, individuāli lietojamie dvieļi vai roku žāvētāji . 

31. Telpās, t.sk., tualetes telpās izvietota skolēniem pieejama informācija ar atgādinājumu par 

higiēnu. 

V. Veselības stāvokļa uzraudzība 

32. Netiek pieļauta izglītojamo un darbinieku ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne 

skolā. (groz 01.04.2022.) 

VI. Rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums skolā 

33. Ja nodarbinātajam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības 

pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), nodarbinātā pienākums pārtraukt darba 

pienākumu veikšanu, telefoniski informēt atbildīgo personu un doties mājās, sazināties ar 

ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu.  

34. Nodarbinātais var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis 

darbnespējas lapu). 

35. Ja izglītojamajam, atrodoties skolā, parādās elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, 

klepus, elpas trūkums): 

35.1.  skolas māsa izglītojamo izolē atsevišķā telpā, nodrošina tā paša pieaugušā, kas 

kontaktējās ar izglītojamo pirms tam, klātbūtni. Lai novērstu nodarbinātā inficēšanās 

risku, izglītojamais un nodarbinātais lieto sejas masku; 

35.2. skolas māsa sazinās ar izglītojamā vecākiem, kas nekavējoties ierodas pēc 

izglītojamā. Vecākiem telefoniski jākontaktējas ar ģimenes ārstu.  

 

Direktora vietniece                           (personīgais paraksts)     A.Jaunsētniece 

 
A.Jaunsētniece, 20371544 


