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Siguldā

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Nr. 2020/05
24.08.2020.
Par kārtību, kādā Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē
“Pīlādzītis” tiek organizēts mācību process un veikti piesardzības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta
2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai”

I Vispārīgie noteikumi
1. Visiem izglītojamo vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk tekstā – vecāki) jāievēro
noteiktā kārtība, lai tiktu ierobežota COVID-19 vīrusa izplatība:
1.1. uz Iestādi izglītojamos ved tikai tad, ja izglītojamais ir vesels, nav novērojamas elpceļu
infekcijas slimību pazīmes (drudzis, klepus, stipras iesnas un apgrūtināta elpošana);
1.2. vecāki uz Iestādi izglītojamos ved tikai tad, ja paši ir veseli, viņiem nav novērojamas
elpceļu infekcijas slimību pazīmes (drudzis, klepus, stipras iesnas un apgrūtināta
elpošana);
1.3. gadījumā, ja izglītojamajam novērojamas elpceļu infekcijas pazīmes vai citi saslimšanas
simptomi, vai cita veida saslimšana, viņa klātbūtne pirmsskolā netiek pieļauta, vecāki
par to informē Iestādes administāciju (67971466), norādot izglītojamā prombūtnes
iemeslu;
1.4. ja izglītojamam konstatēta Covid-19 infekcija, vecākiem/aizbildņiem nekavējoties par
to jāinformē iestādes administrācija (67971466);
1.5. izglītojamā klātbūtne Iestādē netiek pieļauta, ja izglītojamais un ģimene pēdējo 14 dienu
laikā bijuši ārvalstīs saskaņā ar jaunāko SPKC informāciju (https://spkc.gov.lv/lvvalstusaslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0) un/vai bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem
vai kontaktpersonām;
1.6. apmeklētāju uzņemšana klātienē ir ierobežota. Jautājumu gadījumā sazināties
elektroniski: e-pasts: piladzitis@sigulda.lv vai telefoniski tālr. 67971466; 66900682;
66900727.
II Distancēšanās pasākumi
2. rotaļdarbības un ārpus nodarbību aktivitātes notiek attiecīgās grupas telpās, ārā, mūzikas un
sporta zālē. Pirms nākamās grupas ierašanās uz nodarbību, zāle tiek izvēdināta un veikta
nepieciešamā dezinfekcija;
3. Iestādes darbiniekiem un apmeklētājiem redzamās vietās ir izvietotas skaidri salasāmas norādes
– ievērot 2 m distanci no pārējām personām;

4. vecāki, vedot izglītojamo uz Iestādi vai nākot pakaļ izglītojamajam, Iestādē ienāk pa ieejas
durvīm, kuras atrodas vistuvāk grupai, un ievēro distanci saskarsmē ar citiem vecākiem un
iestādes darbiniekiem gan Iestādes telpās, gan teritorijā;
5. nedrīkst pārvietoties pa citām Iestādes telpām, gaiteņiem;
6. ēdināšanas pakalpojuma un citu pakalpojumu sniedzēju darbinieki izmanto tikai saimniecisko
ieeju;
7. pēc izglītojamā izņemšanas, vecāks atstāj pirmsskolas izglītības iestādes teritoriju, nedrīkst
uzturēties Iestādes rotaļu laukumiņos un lietot to inventāru.
III Higiēnas nodrošināšana
8. izglītojamais nedrīkst nest līdzi uz Iestādi jebkādus priekšmetus (tostarp, rotaļlietas, higiēnas
piederumus u.c.);
9. ienākot telpās pie ieejām izglītojamo vecākiem ir iespējams veikt roku dezinfekciju, bet
izglītojamie rokas nomazgā grupas telpās ar ziepēm un ūdeni;
10. izglītojamie un darbinieki pie telpu maiņas (piem., atgriešanās no mūzikas un sporta zāles,
atgriežoties no pastaigas) obligāti mazgā rokas;
11. roku mazgāšanas vietās ir izvietota izglītojamiem/darbiniekiem pieejama, skaidri saprotama
informācija ar atgādinājumu par roku higiēnu;
12. pastiprināti tiek tīrītas koplietošanas virsmas (piemēram, durvju rokturi, virsmas tualetēs, ūdens
krāni u.tml.) atbilstoši iestādes telpu uzkopšanas plānam;
13. regulāri, kad izglītojamie izgājuši no grupas telpas, pirmsskolas pedagoga palīgs nodrošina telpu
vēdināšanu;
14. Iestādes apkopēja vai izglītības iestādes māsa koplietošanas telpas vēdina regulāri, nodrošina to
regulāru uzkopšanu, izmantojot dezinfekcijas līdzekļus;
15. interešu izglītības programmu īstenotājs nodrošina drošības un higiēnas noteikumu ievērošanu
atbilstoši Iestādes vadītāja norādēm;
16. visiem Iestādes darbiniekiem jāievēro pastiprinātus higiēnas pasākumus, pamatojoties uz
Veselības ministrijas, Slimību profilakses un kontroles centra, Izglītības un zinātnes ministrijas
ieteikumiem un rekomendācijām un Iestādē noteikto kārtību;
17. darbinieki, kuri strādā tiešā saskarsmē ar izglītojamajiem, veic izglītojamo veselības
uzraudzību(temperatūras mērīšana), informē Iestādes māsu vai vadītāju un izglītojamo vecākus,
ja konstatē elpceļu infekcijas pazīmes izglītojamajam;
18. Iestādes māsa kontrolē pastiprinātu higiēnas pasākumu ievērošanu.
IV Rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts elpceļu infekcijas gadījums pirmsskolā
19. ja izglītojamajam, atrodoties Iestādē parādās akūtas jebkādas infekcijas slimības pazīmes:
24.1. atbildīgais darbinieks nekavējoties telefoniski informē izglītības iestādes vadītāju,
24.2. izglītojamais tiek izolēts atsevišķa telpā un, ja nepieciešams, tiek nodrošināta tā paša
pieaugušā, kas kontaktējās ar izglītojamo pirms tam, klātbūtne;
24.3. Iestādes vadītājs vai viņa norīkots darbinieks informē saslimušā izglītojamā vecākus,
24.4. vecāki sazinās ar savu ģimenes ārstu,
24.5. izglītojamais tiek ārstēts atbilstoši ārsta norādījumiem un atgriežoties Iestādē
iesniedz ārsta zīmi;
25. ja tiek konstatēts COVID-19 infekcijas gadījums, kas būs saistīts ar Iestādi, Iestādes vadītāja
sazinās ar SPKC reģionālo epidemiologu un rīkojas atbilstoši SPKC noteiktajiem īpašajiem
pretepidēmijas pasākumiem atbilstoši konkrētajai situācijai un kopā ar Iestādes dibinātāju lemj
par karantīnas noteikšanu Iestādei.
26. ja Iestādes darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības
pazīmes (drudzis, klepus, stipras iesnas un apgrūtināta elpošana), darbinieka pienākums ir
pārtraukt darba pienākumu veikšanu, nekavējoties telefoniski informējot tiešo vadītāju, doties
mājās un sazināties ar ģimenes ārstu:
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26.1. ja ir iespējams kontakts ar citiem cilvēkiem Iestādē, darbinieks lieto sejas masku vai
mutes un deguna aizsegu (medicīniskās sejas maskas atrodas iestādes māsas
kabinetā);
26.2. darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis
darbnespējas lapu);
26.3. darbiniekam nekavējoties (2 h laikā) jāinformē Iestādes atbildīgā persona, ja pašam
konstatēta Covid-19 infekcija;
26.4. ja darbiniekam vai izglītojamam ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek
izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests;
26.5. ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk izglītojamiem un
ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, pirmsskola izolē izglītojamos,
nodrošinot pieaugušā klātbūtni, lieto sejas maskas un mutes/deguna aizsegus, sazinās
ar izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem un nodrošina informācijas
sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – SPKC)
attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam;
26.6. Iestādes vadītāja nekavējoties (2 h laikā) jāinformē Izglītības pārvaldes vadītāja un
Siguldas novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieci, ja Iestādē kādam izglītojamam
vai darbiniekam konstatēta saslimstība ar Covid-19 infekciju.
V Mācību organizēšana
27. mācību procesu izglītojamajiem tiek organizēts klātienē vienas grupas ietvaros, atbilstoši
pirmsskolas programmas prasībām;
28. pārvietojoties Iestādes iekštelpās, jāizvairās no saskarsmes ar citām Iestādes grupām. Ārā
jāuzturāss savos noteiktajos laukumos, vai jādodas pastaigās/pārgājienos tikai vienas grupas
ietvaros;
29. ārpusnodarbību aktivitātāšu organizēšanā jādod priekšroka pasākumiem ārpus telpām un
vienas grupas ietvaros, ievērojot Valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības.
VI Noslēguma jautājums
30. šo noteikumu pasākumu koordinēšanu un prasību uzraudzību nodrošina saimniecības vadītāja,
iestādes māsa, un vadītājas vietniece;
31. Iekšējie noteikumi Nr. 2020/05 “Par kārtību, kādā Siguldas novada Siguldas pilsētas
pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis” tiek organizēts mācību process un veikti piesardzības
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kā arī grozījumi tajā un citas
aktualitātes, ieteikumi un rekomendācijas par drošības pasākumiem Iestādē, lai ierobežotu
Covid-19 infekcijas izplatību, izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem un darbiniekiem tiek
nosūtīta uz vecāku/aizbildņu e-pasta adresēm un aplikācijas Whatsapp grupās;
32. iekšējie noteikumi Nr. 2020/05 stājas spēkā ar 2020. gada 1. septembri;
atzīt par spēku zaudējušiem 2020. gada 10. jūnija iekšējos noteikumus nr.2020/03 “Mācību
procesa organizēšanas kārtība, ievērojot mājas karantīnas, izolācijas nosacījumus un veselības
skrīningu” un 2020.gada 10. jūnija iekšējos noteikumus nr.2020/04 “Uzturēšanās kārtība
iestādē Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

Vadītāja

Zanda Krastiņa
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