Garkalnes Mākslu un
vispārizglītojošā pamatskola

Piesardzības
pasākumu īstenošana
iestādē

Kontaktpersona piesardzības pasākumu īstenošanas jautājumos:
direktora vietniece Arita Berga
Tālr. 26616306
e-pasts: arita.berga@gmail.com

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
 Iestādes apmeklētājiem aizliegts brīvi pārvietoties skolas telpās.
 Apmeklētāji uz tikšanos skolā ierodas, saskaņojot apmeklējumu ar
konkrēto cilvēku, pie kā viņš dodas (piemēram, skolotāju vai
administrācijas pārstāvi).
 Vecāka ierašanās pēc bērna (sākumskolas klasēs) tiek organizēta
skolas pagalmā vai pie skolas ieejas, vienojoties ar skolotāju.

Netiek pieļauta apmeklētāju un skolēnu ar elpceļu infekcijas slimību
pazīmēm klātbūtne skolā – apmekētāji un skolēni šādos gadījumos
iestādē netiek ielaisti!
Ja skolēnam tiek konstatētas slimības
pazīmes, vecāki vai likumiskie parstāvji:
 informē direktora vietnieci Aritu Bergu
pa tālr. 26616306 par skolēna
prombūtnes iemeslu;
 sazinās ar savu ģimenes ārstu;

 nodrošina bērna ārstniecību, atbilstoši
veselības stāvoklim un atgriešanos skolā, saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem,
uzrādot ārsta izziņu.
Ja skolēnam konstatēta Covid-19 infekcija, vecāki informē direktora vietnieci Aritu
Bergu pa tālr. 26616306. Tādā gadījumā vecāks nodrošina bērna pašizolāciju, mājas
karantīnu, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 360.
Personām, kuras pieder Covid-19 infekcijas riska grupai – seniori un cilvēki ar
hroniskām slimībām - jāievēro īpaši piesardzības pasākumi:





sekot līdzi savam veselības stāvoklim,
ārstēt hronisko slimību, lai novērstu slimības saasinājumus,
ievērot profilakses pasākumus, nedoties uz skolu ar slimības pazīmēm.

Ja palielinās Covid-19 inficēšanās risks, darbiniekiem, skolēniem, kas ir riska grupā,
noteiktās situācijās, jālieto sejas maska, deguna un mutes aizsegs un jāievēro citi
profilakses un drošības pasākumi.

Ko darīt, ja skolā atklāts
saslimšanas gadījums
darbiniekam?
 Ja Iestādes darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās slimības
pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieks pārtrauc
pienākumu veikšanu un dodas mājās.
 Ja, dodoties mājās, ir iespējams kontakts ar citām personām (skolā vai
transportā), darbinieks lieto sejas masku.
 Darbinieks telefoniski informē skolas vadību.
 Darbinieks sazinās ar savu ģimenes ārstu un vienojas par turpmāku
ārstēšanu.
 Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir
noslēdzis darbnespējas lapu).
 Ja konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukta Neatliekamā
medicīniskā palīdzība.
 Ja šis gadījums būs epidemioloģiski saistīts ar konkrēto skolu, SPKC
epidemiologi noteiks īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši
konkrētajai situācijai.

Ko darīt, ja skolā atklāts
saslimšanas gadījums
skolēnam?
 Ja skolēnam, atrodoties mācību iestādē, parādās slimības
pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums):
- izolācija atsevišķā telpā,
- pieaugušā klātbūtne, ja nepieciešams,
- sejas aizsegu lietošana (skolēnam mutes, deguna
aizsegs/maska, pieaugušajam - medicīniskā sejas maska),
- vecāku/aizbildņu informēšana,
- vecāki/aizbildņi nekavējoties ierodas pēc bērna, informē
ģimenes ārstu,
- skolēns uzsāk ārstēšanos atbilstoši ārsta ieteikumiem.
 Ja konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukta
Neatliekamā medicīniskā palīdzība
 Ja šis gadījums būs epidemioloģiski
saistīts ar konkrēto skolu, SPKC
epidemiologi
noteiks
īpašus
pretepidēmijas
pasākumus
atbilstoši
konkrētajai situācijai.
 Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai
vairāk skolēniem, skola rīkojas atbilstoši infekcijas skolas
slimību ierobežošanas kārtībai Nr.18

Distancēšanās
pasākumi
 Visiem jāievēro distancēšanās un plūsmas organizēšanas prasības skolā.
 Par atbildīgo personu, kura koordinē noteikto prasību un vadlīniju ieviešanu
un uzraudzību, norīkota direktora vietniece Arita Berga.
 Ja pašvaldībā pasliktinās epidemioloģiskā situācija, tai skaitā, ir
nepieciešams īstenot mācības daļēji vai pilnībā attālināti, skola rīkojas
saskaņā ar Garkalnes novada domes norādījumiem.
 Lai nodrošinātu distancēšanos, skola
izmanto visu esošo telpu kopumu mācību
organizācijai, izmantojot “klašu sistēmu”.
 Skola nodrošina
klātienē, pēc “A modeļa”

mācību

īstenošanu

 Nepasliktinoties
epidemioloģiskajai
situācijai, priekšroka dodama mācību procesam
skolā.

 Pirms ārpusstundu aktivitāšu īstenošanas,

skola izvērtē iespējamos riskus. Ievēro
distancēšanās un higiēnas prasības. Priekšroka
dodama pasākumiem ārpus telpām.
Transportā uz/ no skolas vajadzības gadījumā - prasība lietot sejas maskas.

Higiēnas
nodrošināšana
Prasības skolēniem un darbiniekiem:
 bieži un rūpīgi jāmazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pirms un pēc ēšanas, pēc
tualetes apmeklējuma vai pēc pastaigas ārā
 roku nosusināšanai jālieto vienreiz lietojamie dvieļi vai roku žāvēšanas ierīces
 atrodoties skolas telpās, jālieto maiņas apavi. Pēc apavu maiņas jāmazgā rokas
 pēc iespējas lieto tikai personīgos rakstāmpiederumus

Vispārējās prasības:
 visiem skolēniem, darbiniekiem, pakalpojumu sniedzējiem un citiem iestādes
apmeklētājiem tiek nodrošināta iespēja ievērot roku higiēnu, izmantojot roku
dezinfekcijas līdzekļus, kas atrodas pie skolas ieejām, kā arī mazgāt rokas tam
paredzētajās vietās
 regulāri tiek veikta telpu uzkopšana. Rūpīgi tiek tīrītas visas koplietošanas virsmas
(piemēram, durvju rokturi, galdu virsmas, krēslu roku balsti un atbalsta virsmas,
virsmas tualetēs, ūdens krāni, skārienjutīgās ierīces), pielietojot dezinfekcijas līdzekļus
 regulāri tiek vēdinātas iestādes telpas. Klašu telpas skolotāji vēdina vismaz vienu reizi
dienā, izmantojot starpbrīdi

 regulāri tiek veikta telpu uzkopšana. Rūpīgi tiek tīrītas visas koplietošanas virsmas
(piemēram, durvju rokturi, galdu virsmas, krēslu roku balsti un atbalsta virsmas,
virsmas tualetēs, ūdens krāni, skārienjutīgās ierīces), pielietojot dezinfekcijas līdzekļus

