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Kārtība, kādā Ogres sākumskolā tiek veikti epidemioloģiskās 
drošības pasākumi Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai 

un kādā notiek mācību process. 
 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija  
noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi  
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 26.punktu,  

 
1. Noteikumi nosaka kārtību un atbildīgos par informēšanas, distancēšanās, 

higiēnas, personas veselības stāvokļa uzraudzības un no tiem izrietošo prasību 
ievērošanu, tai skaitā par izglītojamo un citu apmeklētāju plūsmas 
organizēšanu un kontroli, mācību procesa organizēšanu 1.-6.klasēm, 
koplietošanas telpu izmantošanu, ēdināšanas organizēšanu.  

2. Informēšanas pasākumi: 
2.1. Skolā norīkotas atbildīgās personas – direktora vietnieks saimnieciskā 

darbā Arnis Ķierpe un direktora vietniece Ieviņa Piļka, direktora 
vietniece Santa Ustinoviča, kuri koordinē noteikto prasību un vadlīniju 
ieviešanu un uzraudzību. 

2.2. Skolā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas 
karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes. 

2.3. Skolas telpās, redzamās vietās - pie ieejas skolā un skolas gaiteņos skaidri 
salasāmas norādes par 2 m distances ievērošanu no citu klašu 
izglītojamajiem. 

2.4. Skolas telpās, t.sk. tualetes telpās, skaidri salasāmas norādes par pareizas 
roku higiēnas ievērošanu. 

2.5. Izglītojamā vecākiem/likumīgajiem pārstāvjiem nekavējoties jāinformē 
skola par izglītojamā konstatētu Covid – 19 infekciju. 

2.6. Ja skolā tiek konstatēta Covid – 19 infekcija, tad izglītības iestādes 
vadītājam nekavējoties ir jāinformē  Ogres novada izglītības pārvaldes 



vadītāja vietniece Sandra Grunte pa tālruni 65055382 un e – pastu 
sandra.grunte@ogresnovads.lv . 

3. Distancēšanās pasākumi: 
3.1. 1.- 6.klašu izglītojamie mācās: attālināti (informācija e-klasē). 
3.2.  Klātienes mācības  īsteno 1.-6.klasēs „Drošās administratīvās 

teritorijās”. 
3.3. Skola organizē izglītojamo un apmeklētāju plūsmu, lai novērstu 

izglītojamo un vecāku drūzmēšanos: 
3.3.1. Pirmo klašu izglītojamos pie ieejas skolā sagaida klašu audzinātāji. 
3.3.2. 2.-6. klašu izglītojamo kustību regulē dežūrskolotājs un dežūrējošais 

administrators. 
3.3.3. Izglītojamo vecāki skolā ienāk tikai iepriekš saskaņojot tikšanos ar 

pedagogiem vai skolas administrāciju un reģistrējoties pie skolas 
dežuranta. 

3.4.  Komunikācija ar izglītojamo vecākiem notiek izmantojot: 
www.e-klase.lv, skolas e-pastu skola@ogressakumskola.lv; skolas mājas 
lapu www.ogressakumskola.lv; tālrunis 65044521vai t.26548148 skolas 
direktore Māra Banka 

3.5. Skola nosaka atšķirīgu mācību stundu sākuma un beigu laiku klasēm pēc 
stundu saraksta ( sekot informācijai stundu sarakstā). 

3.6. Skolā nav vienotu starpbrīžu, mācību stundu laikā pedagogi organizē 
dinamiskās pauzes, nodrošina regulāru telpu vēdināšanu (dinamisko 
paužu grafiki pa stāva gaiteņiem). 

3.7. Skola nodrošina, ka visi mācību priekšmeti un pasākumi notiek katrai 
izglītojamo grupai vai klasei atsevišķi: 

3.7.1. Mācību priekšmets sports notiek katrai klasei atsevišķi ( nedalot 
grupās zēni/meitenes no paralēlklasēm) 

3.7.2. Mācību priekšmets latviešu valoda un mūzika notiek katrai klasei 
atsevišķi. 

3.7.3. Bērniem, kuri apgūst iekļaujošās izglītības programmu, notiek 
individuālās nodarbības pēc grafika. 

4. Higiēnas pasākumi: 
4.1. Izglītojamie un darbinieki pēc iespējas lieto tikai personīgos 

rakstāmpiederumus, mācību grāmatas u.c. 
4.2. Izglītojamie un pedagogi lieto sejas maskas. 
4.3. Bieži un rūpīgi jāmazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pirms un pēc 

ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma vai pēc pastaigas  ārā. Pedagogi, 
tehniskie darbinieki atgādina izglītojamiem par rūpīgu roku mazgāšanu. 

4.4. Pie skolas ieejas, sporta zāles, ēdnīcas, datorklases, bibliotēkas, 
mājturības kabineta ir nodrošinātas vietas, kur iespējams dezinficēt rokas 
ar 70% etanola šķīdumu vai citu roku dezinfekcijas līdzekli, kas ir 
iedarbīgs pret koronavīrusiem (apvalkotajiem vīrusiem). 

4.5. Dienas apkopēja mācību stundu laikā veic gaiteņu vēdināšanu un 
koplietošanas telpu tīrīšanu, dezinfekciju.  Katrā uzkopšanas reizē tiek 



tīrītas visas koplietošanas virsmas (durvju rokturi,  virsmas tualetēs, u.c.), 
izmantojot dezinfekcijas līdzekļus (70% etanola šķīdums vai 0,5% nātrija 
hipohlorīta šķīdums). 

5. Veselības stāvokļa uzraudzīšana: 
5.1.  Pie skolas ieejas izvietota temperatūras mērīšanas ierīce,  ja 

temperatūra tiek konstatēta 37,5 (izmērīta 2 reizes) un augstāk, rīkojas kā 
7.2.punktā. 

5.2.  Skolas medmāsa Sandra Kupča uzrauga šo procesu un pēc tam attiecīgi 
rīkojas atbilstoši 7.1.; 7.2. punktiem. 

6. Izglītojamo ēdināšanas organizēšana: 
6.1. Ēdnīca nodrošina klātās pusdienas un pusdienot klases dodas pēc 
noteikta laika grafika : 
6.1.1. pirmās klases plkst.11.00, otrās klases plkst.11.15, trešās klases 
plkst. 11.30; 
6.1.2. ceturtās klases plkst.12.00,  
6.1.3. izglītojamiem, kuriem ir brīvpusdienas  un kuri mācās attālināti, 
sazinoties  ar vecākiem, saņem pusdienas izdales vietās. 

7. Rīcība, ja skolā atklāts saslimšanas gadījums izglītojamajam: 
7.1. Izolē izglītojamo atsevišķā telpā, un, ja nepieciešams atbilstoši izglītojamā 

vecumam, nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar izglītojamo 
pirms tam, klātbūtni. Lai novērstu darbinieka inficēšanās risku 
izglītojamais lieto sejas masku vai deguna un mutes aizsegu, bet 
darbinieks – medicīnisko sejas masku. 

7.2. Sazinās ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kas 
nekavējoties ierodas pēc izglītojamā. Vecāki telefoniski kontaktējas ar 
savu ģimenes ārstu.  

7.3. Izglītojamais drīkst atgriezties skolā saskaņā ar ārstējošā ārsta 
norādījumiem. 

7.4. Ja izglītojamam skolā ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek 
izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. 

7.5. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk 
izglītojamiem un  ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, skola 
rīkojas atbilstoši 7.1.; 7.2.; 7.3. punktiem un nodrošina informācijas 
sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) 
reģionālās nodaļas epidemiologam. 

7.6. Ja darbinieks ir bijis saskarē ar izglītojamo, kuram ir konstatēta Covid – 
19 infekcija, tad darbiniekam ir jāievēro 14 dienu pašizolācijā.  

8. Rīcība, ja skolā atklāts saslimšanas gadījums skolas darbiniekam: 
8.1. Ja skolas darbiniekam,  veicot  darba  pienākumus,  parādās  akūtas  

elpceļu  infekcijas slimības  pazīmes  (drudzis,  klepus,  elpas  trūkums), 
darbinieka pienākums  ir telefoniski informēt skolas atbildīgo  personu un  
pārtraukt  darba pienākumu  veikšanu  un  doties  mājās, sazināties ar 
ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu. Ja ir 
iespējams kontakts ar citiem cilvēkiem skolā vai sabiedriskajā transportā, 
darbinieks lieto sejas masku vai mutes un deguna aizsegu. 



8.2. Darbinieks  var  atgriezties  darbā  tikai  ar  ārsta  norādījumu  (kad  ārsts  
ir  noslēdzis darbnespējas lapu). 

9. Noslēguma jautājumi: 
9.1. Kārtība var tik grozīta vai papildināta mainoties epidemioloģiskās 

drošības pasākumiem Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai. 
9.2. Skolas darbinieki, izglītojamie un izglītojamo vecāki/likumīgie pārstāvji 

tiek iepazīstināti ar kārtību, kādā Ogres sākumskolā tiek veikti 
epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid – 19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai, mācību procesa organizāciju. 
 
 
Direktore    Māra Banka 
 

 

 

 

 


