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Nr. PVP-1.4/2020-10

Par kārtību, kādā Pārdaugavas Valdorfa pamatskolā tiek organizēts mācību process
un veikti piesardzības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

1. Noteikumi nosaka mācību procesa organizēšanas kārtību Pārdaugavas Valdorfa skolā
(turpmāk Skola) un atbildīgos par informēšanas, distancēšanās, higiēnas, personas
veselības stāvokļa uzraudzību, un prasības izglītojamo un citu apmeklētāju plūsmas
organizēšanai un kontrolei, koplietošanas telpu izmantošanai, ēdināšanas organizēšanai,
rīcību, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums Skolā. Noteikumi izstrādāti
pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un
IZM ieteikumiem mācību procesa organizēšanai vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā.

2. Izglītojamo ierašanās izglītības iestādē:
2.1. Izglītojamā vecāki katru rītu pirms došanās uz skolu novērtē izglītojamā veselības
stāvokli un pieņem lēmumu par to, vai izglītojamais var apmeklēt skolu;
2.2. Gadījumā, ja izglītojamajam novērojamas elpceļu infekcijas pazīmes,viņš netiek vests uz
skolu; par to vecāki informē klases audzinātāju telefoniski vai WhatsApp klases grupā vai
sarakstē ar klases audzinātāju;

2.3. Izglītojamā klātbūtne skolā netiek pieļauta, ja izglītojamais un ģimene pēdējo 14 dienu
laikā bijuši ārvalstīs saskaņā ar jaunāko SPKC informāciju (https://www.spkc.gov.lv/lv/
valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0) un/vai bijuši kontaktā ar Covid-19
saslimušajiem vai kontaktpersonām;

3. Distancēšanās pasākumi:
3.1. Vecāki izglītojamos pavada līdz skolas ārdurvīm, pēc iespējas neienākot skolas telpās.
Beidzoties nodarbībām, vecāki aicināti izglītojamos sagaidīt skolas pagalmā.
3.2. Skolā vēlams ierasties ne ātrāk kā pulksten 8.00;
3.3. Ienākot skolā, izglītojamie dodas uz garderobi, virsdrēbes atstāj uz sava drēbju
pakarināmā, obligāti pārvelk maiņas apavus un dodas uz savu klases telpu;
3.4. Iestādes apmeklētājiem redzamā vietā ir izvietota skaidri salasāma norāde – ievērot 2 m
distanci no pārējām personām.

4. Higiēnas nodrošināšana:
4.1. Izglītojamiem un skolotajiem regulāri jāmazgā rokas.
4.2. Pie izlietnēm ir pieejami roku higiēnai nepieciešamie līdzekļi – šķidrās ziepes,
vienreizējie papīra dvieļi. Skolā pieejami arī roku dezinfekcijas līdzekļi;
4.3. Roku mazgāšanas vietās, tai skaitā tualetēs, ir izvietota izglītojamiem/darbiniekiem
pieejama, skaidri salasāma informācija ar atgādinājumu par roku higiēnu;
4.4. Izglītojamie un darbinieki pēc iespējas lieto tikai personīgos rakstāmpiederumus. Katram
skolniekam ir savs rakstāmpiederumukomplekts, tādejādi ierobežojot to nodošanu no
viena skolēna citam;
4.5. Pastiprināti tiek tīrītas un dezinficētas koplietošanas virsmas (piemēram, durvju rokturi,
virsmas tualetēs, ūdens krāni u.tml.);
4.6. Regulāri, katra starpbrīža laikā, tiek vēdinātas klašu telpas;
4.7. Koplietošanas telpas vēdina stundu laikā, nodrošinot to regulāru uzkopšanu.

5. Rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts elpceļu infekcijas gadījums skolā:

5.1. Ja skolas darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas
slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieka pienākums ir pārtraukt
darba pienākumu veikšanu, nekavējoties telefoniski informējot skolas direktori, doties
mājās un sazināties ar ģimenes ārstu;
5.2. Ja ir iespējams kontakts ar citiem cilvēkiem skolā, darbinieks lieto sejas masku vai mutes
un deguna aizsegu;
5.3. Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis
darbnespējas lapu);
5.4. Ja izglītojamajam, atrodoties skolā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes
(drudzis, klepus, elpas trūkums):
5.4.1. izglītojamais tiek izolēts atsevišķā telpā un, ja nepieciešams, nodrošināta tā paša
pieaugušā, kas kontaktējās ar izglītojamo pirms tam, klātbūtne. Lai novērstu
darbinieka inficēšanās risku, izglītojamais un darbinieks lieto sejas masku vai deguna/
mutes aizsegu;
5.4.2. pedagogs, kurš izolē izglītojamo, telefoniski sazinās ar izglītojamā vecākiem vai
likumiskajiem pārstāvjiem un vienojas par skolnieka nokļūšanu mājās un tālāko
rīcību;
5.4.3. izglītojamais atgriežas skolā saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem.
5.5. Ja darbiniekam vai izglītojamam ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukts
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests;
5.6. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk izglītojamiem un ir
radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, skola 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.

6. Mācību organizēšana:
6.1. Skola realizē mācību procesa organizēšanas B modeli.

6.2. Mācību stundu saraksts tiek veidots pēc bloku principa;
6.3. Mācību stundu un starpbrīžu sākuma un beigu laikus kontrolē skolotājs;
6.4. Starpbrīžos, t.sk. pusdienu pārtraukumā pēc pusdienām, izglītojamie iet ārā svaigā gaisā
skolas pagalmā vai uzturas klasēs;
6.5. Starpbrīžos mācību priekšmeta skolotājs izglītojamos izlaiž no klases, pārliecinoties par
situāciju gaitenī. Lai mazinātu izglītojamo plūsmu starpbrīžos, labierīcības var apmeklēt
arī stundas laikā, par to iepriekš brīdinot skolotāju.
6.6. Izglītojamie, kuri atrodas pašizolācijā vai mājas karantīnā un var mācīties tikai attālināti,
sazinās ar mācību priekšmetu skolotājiem un vienojas par mācību plānu un
atgriezeniskās saites sniegšanu;
6.7. Interešu izglītības programmas tiek īstenotas, ievērojot Valstī noteiktās epidemioloģiskās
drošības prasības;
6.8. Ārpusstundu pasākumu organizēšanā tiek dota priekšroka pasākumiem ārpus telpām,
ievērojot Valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības;
6.9. Šie noteikumi ir saistoši Skolas darbiniekiem, izglītojamiem, viņu vecākiem, kā arī
personām, kas apmeklē Skolu, un pakalpojumu sniedzējiem.
6.10. Skola iepazīstina ar šiem noteikumiem darbiniekus, izglītojamos, viņu vecākus un
pakalpojumu sniedzējus. Iepazīšanos ar tiem vecāki apliecina ar savu parakstu Noteikumu
pielikumā. Šie noteikumi pieejami arī Skolas mājas lapā https://www.pardaugavasvaldorfskola.lv.
6.11. Atbildīgās personas, kuras koordinē noteikto prasību un izstrādātās kārtības ieviešanu
un uzraudzību ir skolas direktore un skolotāju kolēģija, kā arī izglītojamo vecāki;
6.12. Šie noteikumi var tik grozīti vai papildināti, mainoties epidemioloģiskās drošības
pasākumiem Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai;
6.13. Šie noteikumi stājas spēkā 2020. gada 14. oktobrī.
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