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Mācību procesa organizēšanas kārtība Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu
centrā Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360
„Epidoloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”,
“VI1. Izglītības un sporta procesa organizēšanas un norises nosacījumi”

I.

Vispārīgi jautājumi

1. Noteikumi nosaka Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra (turpmāk – izglītības
iestāde) darbinieku, audzēkņu un bērna likumisko pārstāvju (turpmāk – vecāki) rīcību Covid19 infekcijas izplatības ierobežošanai (turpmāk – kārtība).
2. Kārtības mērķis ir mazināt infekcijas slimību izplatīšanos izglītības iestādē un ārpus tās.
3. Kārtības ievērošanas uzraudzību un kontroli veic izglītības iestādes vadītājs vai viņa
norīkots atbildīgais darbinieks.
II.

Audzēkņa un vecāku rīcība:

4. Apmeklēt interešu izglītības nodarbības audzēknis drīkst tikai pēc iepriekšēja pieraksta;
ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai arī pulciņa skolotājam ik nedēļu
uzrādot apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu,
izņēmums ir pirmsskolas vecuma audzēkņi.
5. Skolas vecuma audzēknis testēšanu neveic, ja skolēns jau ir veicis iknedēļas testu skolā.
Ja bērns iegūst izglītību ģimenē vai tālmācības izglītības programmā, tests veicams individuāli.
Pilngadīgs skolēns vai vecāks sazinās ar skolu; skola nodod informāciju piesaistītajai
laboratorijai; tiek veikta testēšana; negatīvs tests dod iespēju piedalīties nodarbībā.
6. Apmeklējot interešu izglītības nodarbību, audzēknim obligāti jālieto mutes un deguna
aizsegs, izņēmums ir pirmsskolas vecuma bērni un skolas vecuma izglītojamie ar sadarbspējīgu
Covid-19 pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikātu, arī tad, ja tas nav iespējams mūzikas
instrumentu spēles, vokālās mākslas un dejas apguves specifikas dēļ. Tomēr aicināti mutes un
deguna aizsegus lietot arī tie izglītojamie, kuriem ir sadarbspējīgs Covid-19 pārslimošanas vai
vakcinācijas sertifikāts.
7. Audzēknis neapmeklē izglītības iestādi, ja novērojamas akūtas veselības problēmas vai
saslimšanas pazīmes (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra,
elpošanas traucējumi). Par šādām pazīmēm informēt pulciņa pedagogu.
8. Audzēknis uz interešu izglītības nodarbību ierodas bez pavadošās personas, izņēmums

1

ir pirmsskolas vecuma audzēknis, kur pavadošā persona telpās uzturas maksimāli īsu laiku (līdz
15 minūtēm), nedrūzmējas, obligāti lieto mutes un deguna aizsegu. Izvērtē iespēju pavadīt
audzēkni līdz un sagaidīt pie ārdurvīm;
9. Audzēknis neapmeklē izglītības iestādi, ja viņam ir noteikta pašizolācija, mājas
karantīna, izolācija.
10. Ja audzēknim tiek konstatēta Covid-19 infekcija, tad vecāku pienākums ir nekavējoties
par to informēt iestādes vadību.
III.

Rīcība izglītības iestādē:
a. Iestādes vadītāja atbildība:

11. Nodrošina vecāku informēšanu par to, ka bērns nedrīkst apmeklēt izglītības iestādi, ja
ir konstatēta kāda no šo noteikumu 7. punktā noteiktajām infekcijas slimību pazīmēm;
12. Nodrošina, ka visi iestādes darbinieki, audzēkņi un viņu vecāki ir informēti un ievēro
iestādē noteikto KĀRTĪBU;
13. Par katru Covid-19 inficēšanās gadījumu iestādē nekavējoties informē dibinātāju;
14. Ja pazīmes konstatētas iestādē, nodrošina vecāku informēšanu par iespējamu
saslimšanu un bērnu nošķiršanu no pārējiem bērniem infekcijas slimības gadījumā līdz brīdim,
kad vecāki ierodas pēc bērna;
15. Nodrošina pastāvīgu darbinieka klātbūtni pie saslimušā bērna, kurš ir nošķirts no
citiem bērniem;
16. Izglītības iestāde ievēro un nodrošina bērna tiesības uz personu datu aizsardzību.
Informācija par bērna veselības stāvokli ir sensitīvi personas dati, kuri nav izpaužami trešajām
personām, izņemot fizisko personu datu apstrādes normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.
b. Darbinieka atbildība:
17. Darbinieks iestādē drīkst atrasties un darbu veikt tikai ar sadarbspējīgu Covid-19
pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikātu, vai arī negatīvu Covid-19 testa rezultātu.
18. Ja iestādes darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas
slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieka pienākums ir pārtraukt darba
pienākumu veikšanu un doties mājās, telefoniski informēt par to Iestādes atbildīgo personu,
audzēkņu vecākus un sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu;
19. Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis
darbnespējas lapu);
20. Ja audzēknim, atrodoties Iestādē, parādās kāda no šo noteikumu 7. punktā norādītajām
slimības pazīmēm, pedagogs informē izglītības iestādes vadītāju, izolē audzēkni, vadoties pēc
12. punktā minētās kārtības;
c. Audzēkņa nošķiršanas kārtība:
21. Izglītības iestādes rīcība, ja audzēknim, atrodoties Iestādē, parādās kāda no šo
noteikumu 7. punktā minētām pazīmēm:
21.1. Darbinieks, kurš konstatējis faktu informē izglītības iestādes vadītāju;
21.2. Vadītāja norīkots darbinieks izolē bērnu atsevišķā telpā/ vietā, kurā nodrošina tā
paša pieaugušā, kas kontaktējās ar bērnu pirms tam klātbūtni;
21.3. Sazinās ar bērna vecākiem, kuri nekavējoties ierodas pēc bērna. Vecāki telefoniski
kontaktējas ar savu ģimenes ārstu;
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21.4. Audzēknis tiks ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriezīsies Iestādē
saskaņā ar ģimenes ārsta norādījumiem.
22. Izglītības iestāde izsauc neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, ja tas
nepieciešams sakarā ar bērna veselības stāvokli.
d. Profilaktiskie pasākumi iestādē:
23. Mācības notiek pēc iepriekšēja pieraksta;
24. Mācības iekštelpās notiek ne vairāk kā 20 izglītojamiem un katram izglītojamam
nodrošina vismaz 3 m2 no pieejamās platības, bet ārtelpās – ne vairāk kā 40 izglītojamiem;
25. Regulāri vēdina mācību telpas vismaz 15 minūtes astronomiskajā stundā;
26. Mācību laikā pirmās palīdzības sniegšanā personas lieto respiratoru bez vārsta, ievērojot
visus piesardzības pasākumus atbilstoši Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta
izstrādātajām un Slimību profilakses un kontroles centra un Veselības inspekcijas saskaņotajām
rekomendācijām.
IV.

Darbā ar jaunatni

27. Klātienes aktivitātēs piedalās personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikātu, kā arī personas ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par
negatīvu Covid-19 testa rezultātu, ko uzrāda atbildīgajai personai.
28. Klātienes aktivitātēs darbā ar jaunatni nodrošina, ka:
28.1. aktivitātes notiek pēc iepriekšēja pieraksta;
28.2. aktivitātes iekštelpās notiek ne vairāk kā 20 jauniešiem un katram jaunietim ir
vismaz 3 m2 no pieejamās platības, bet ārtelpās – ne vairāk kā 40 jauniešiem;
28.3. regulāri vēdina telpas vismaz 15 minūtes astronomiskajā stundā.
V.

Noslēguma jautājumi

29. Izglītības iestāde ar Kārtību iepazīstina vecākus, darbiniekus, audzēkņus.

Direktores p.i.

(paraksts)* Inta Brasle
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