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APSTIPRINĀTS 

ar Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” 

vadītājas 01.09.2020. rīkojumu Nr.APIIS/3-2/20/18 

 

Darba organizācijas kārtība iestādē  

Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanas laikā 
Alūksnes novada Alsviķu pagastā 

 

Izdota pamatojoties uz 2020.gada 9.jūnija MK noteikumiem Nr.360 un 2020.gada 

31.augusta Alūksne novada domes priekšsēdētāja A. DUKUĻA rīkojumu Nr.ANP/1-

6/20/227 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Kārtība nosaka Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” (turpmāk 

tekstā – iestāde) darba organizāciju, darbinieku atbildību un rīcību iestādē 

Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanas laikā. 

 

II. Iestādes darba organizācija 

 

2. Iestāde nodrošina dienas vai diennakts (pēc vajadzības) abu grupu darbību 

klātienē, ievērojot izglītības iestādes apstiprināto kārtību mācību procesa 

organizēšanai. 

3. Distancēšanās nodrošināšanai, bērni tiek uzņemti un nodoti vecākiem tikai 

izmantojot savas grupas durvis. 

4. Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanas laikā iestādē rotaļnodarbības un 

pasākumi tiek organizēti tikai vienas grupas ietvaros. 

5. Skolotāji un tehniskais personāls seko līdzi pareizas roku higiēnas ievērošanai 

sev un bērniem, izmantojot siltu ūdeni, šķidrās ziepes un roku susināšanas 

līdzekļus vai spirtu saturošus roku dezinfekcijas līdzekļus. 

6. Tehniskais personāls veic regulāru telpu vēdināšanu, un telpu un virsmu, tai 

skaitā inventāra un darba aprīkojuma, tīrīšanu un dezinfekciju, īpašu uzmanību 

pievēršot virsmām un priekšmetiem, ar kuriem bieži saskaras bērni un personāls 

(piemēram, durvju rokturi, galdu virsmas, krēslu roku balsti, virsmas tualetēs, 

krāni). 

7. Skolotāji higiēnas nolūkos ievēro, lai netiktu izmantotas mīkstās rotaļlietas, 

kuras nav iespējams bieži mazgāt. 



8. Sekmējot distancēšanos, dienas un nakts miega laikā, tiek ievērots princips – 

galva, kājas. 

9.  Pedagogi informē vecākus rīkoties atbildīgi – novērtēt  katru rītu bērna 

veselības stāvokli un elpceļu infekcijas slimību gadījumā (paaugstināta ķermeņa 

temperatūra, stiprs klepus un elpas trūkums) palikt mājās un par to informēt 

izglītības iestādi pa tālr. 29162206, kā arī ievērot atbildīgo dienestu 

rekomendācijas. 

10. Izglītības iestādē nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas 

karantīna vai izolācija. 

11. Tiek veikti  piesardzības pasākumi, atbilstoši Slimību profilakses un kontroles 

mājaslapā publicētajai informācijai, Izglītības ministrijas, Veselības ministrijas, 

Alūksnes novada pašvaldības norādījumiem. 

12. Informatīvie materiāli un SPKC ieteikumi COVID – 19 profilaksei ir izvietoti 

iestādes vestibilā pie informatīvā stenda un izsniegti personālam grupās. 

13. Iestādes personāls un bērnu vecāki regulāri tiek informēti par COVID-19 

aktualitātēm, izvietojot informatīvo materiālu vestibila ziņojumu stendā.  

14. Ja kādam ir jautājumi par COVID-19, var izmantot Veselības ministrijas 

ieteikto Tālruni 67387661. 

15.  Skolotāji regulāri noskaidro bērnu prombūtnes iemeslus, vai bērnam nav bijusi 

saskarsme ar COVID-19 infekcijas pacientiem, vai COVID-19 skartajās zonās 

bijušiem radiniekiem, vai citiem tuviniekiem, par ko informē iestādes vadību. 

III. Atbildība  un rīcība 

16. Ja izrādās, ka kāds bērns vai darbinieks  bijis saskarsmē ar COVID-19 infekcijas 

pacientiem vai COVID-19 skartajās zonās bijušiem radiniekiem vai citiem 

tuviniekiem, personai ir jāievēro valstī noteiktās dienas mājas karantīnā. 

17. Iestāde strikti ievēro Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumus 

COVID – 19 profilaksei. 

18. Ja iestādē radušās aizdomas par saslimšanu ar koronavīrusa COVID-19 

infekciju, par to nekavējoties tiek informēta Alūksnes novada pašvaldības 

Izglītības pārvalde.  

19. Iestāde strikti seko bērnu un darbinieku veselības stāvoklim, nodrošina pilnīgu 

17.09.2013. Ministru kabineta noteikumu Nr.890 “Higiēnas prasības bērnu 

uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno 

pirmsskolas izglītības programmu” un 24.07.2018. Ministru kabineta 

noteikumu Nr.477 “Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu 

cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība” ievērošanu.  

20. Visiem iestādes darbiniekiem Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanas 

laikā rūpīgi sekot savam veselības stāvoklim, ja parādās kādas akūtas elpošanas 

ceļu infekcijas pazīmes, ir  paaugstināta ķermeņa temperatūra vai citādi 

darbinieks jūtas nevesels, nekavējoties sazināties ar savu ģimenes ārstu. 

IV. Noslēguma jautājums 

21. Noteikumi stājas spēkā 2020.gada 1.septembrī. 

 

 

 

Vadītāja                                                                                                                  V.Lāce 


