SIA „Edgars un Tamāra”
Reģ. Nr. 43602011254, Zirgu iela 40, Jelgava, LV 3008,
Pērnavas iela 16, Jelgavā, LV-3004, tālr. 63021591
e-pasts: bd_piladzitis@inbox.lv

APSTIPRINĀTS
SIA “Edgars un Tamāra”
pirmsskolas izglītības iestādes
„Pīlādzītis” vadītāja I. Mazure
13.11.2021.
Kārtība Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Jelgavas privātās pirmsskolas
izglītības iestādē „Pīlādzītis”
Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumiem
Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai”
I Vispārīgie jautājumi
1.

2.

Kārtība nosaka, kā SIA “Edgars un Tamāra” privātās pirmsskolas izglītības iestādē
“Pīlādzītis”(turpmāk - Iestādē) tiek organizēts mācību process Covid-19 infekcijas
laikā, un kā tiek nodrošināti epidemioloģiskās drošības un piesardzības pasākumi.
Kārtība ir saistoša visiem Iestādes darbiniekiem, izglītojamajiem, izglītojamo vecākiem
vai likumiskajiem pārstāvjiem ( turpmāk- Vecāki), kā arī citām personām, kas apmeklē
Iestādi.
II Mācību procesa un pasākumu norise un distancēšanās

3.

4.
5.
6.

7.

Lai maksimāli novērstu Covid-19 infekcijas izplatību mācību gadā ir stingri ievērojami
šādi pamatprincipi:
3.1. informēšana
3.2. distancēšanās;
3.3. higiēna;
3.4. personas veselības stāvokļa uzraudzība.
Mācību process Iestādē noris atbilstoši Iestādē noteiktajam dienas režīmam visas dienas
garumā.
Ja Iestādes kādai grupai noteikti obligāti pret epidēmijas (karantīna, izolācija) pasākumi,
pēc iespējas mācību process tiek nodrošināts attālināti.
Izglītības procesu īsteno attālināti pirmsskolas (obligātajā vecumā esošajiem
izglītojamiem), ja viņam noteikta mājas karantīna, kā arī ja izglītības programmas
īstenošanas vietā ir izsludināta karantīna bērniem, ar bērnu saistītai Iestādes grupai vai
grupas darbiniekiem tiek noteikti obligāti pretepidēmijas (karantīna, izolācija)
pasākumi:
Mācību procesa laikā tiek ierobežota grupu savstarpējā kontaktēšanās.
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8. Iestāde pēc iespējas mazina grupai piesaistīto darbinieku maiņu.
9. Visos gadījumos, kad izglītojamais neierodas Iestādē, Vecāki informē Iestādi par
izglītojamā prombūtnes iemeslu Iestādē noteiktajā kārtībā.
10. Iestādes darbiniekiem un apmeklētājiem redzamās vietās ir izvietotas skaidri salasāmas
norādes – ievērot 2 m distanci no pārējām personām, tiek nodrošināts attiecīgais
marķējums uz grīdas.
11. Visi pasākumi Iestādē notiek katrai grupai atsevišķi un pēc iespējas vairāk ārā.
12. Iespējams organizēt aktivitātes, tajā skaitā pulciņus vai nodarbības ar tikai vienas grupas
izglītojamajiem, izvērtējot un mazinot riskus, paredzot distancēšanās un higiēnas
prasību īstenošanu. Ir pieļaujama pirmsskolas izglītības programmas īstenošana apvienotās
grupās no vienas izglītības iestādes, pēc iespējas nodrošinot apvienotās grupas izglītojamo
sastāva nemainību.

III Epidemioloģisko drošības pasākumu ievērošana
13. Iestādē netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne.
14. Izglītojamais nedrīkst apmeklēt izglītības Iestādi, ja kādam no ģimenes locekļiem, ar
kuriem dzīvo kopā, piemērota stingra mājas karantīna un SPKC izglītojamo noteicis
par kontaktpersonu. Apmeklējuma aizlieguma ilgumu nosaka SPKC.
15. Izglītojamais nedrīkst apmeklēt izglītības Iestādi 10 dienas pēc atgriešanās no valsts,
pēc kuras apmeklēšanas atbilstoši SPKC norādījumiem jāievēro 10 dienu pašizolācija.
Valstu saslimstības ar Covid-19 rādītāju saraksts katru piektdienu tiek atjaunots SPKC
mājas lapā.
16. Izglītojamā veselības stāvokļa uzraudzība primāri balstās uz vecāku atbildību.
17. Izglītojamā Vecākiem nekavējoties jāinformē Iestādes vadītāja, vai pirmsskolas
skolotāju, vai Iestādes medicīnisko māsu, ja izglītojamajam konstatēta Covid-19
infekcija.
18. Ja Iestādes darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas
slimības pazīmes (drudzis, klepus, iesnas, elpas trūkums), darbinieka pienākums ir
steidzami informēt vadītāju, pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās,
sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu. Ja ir iespējams
kontakts ar citiem cilvēkiem Iestādē, darbinieks lieto sejas masku vai mutes deguna
aizsegu.
19. Darbinieka veselības stāvokļa uzraudzība primāri balstās uz paša darbinieka atbildību.
20. Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta atļauju.
21. Ja izglītojamajam, atrodoties Iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības
pazīmes ( drudzis, klepus, iesnas, elpas trūkums) Iestāde:
20.1.izolē izglītojamo atsevišķā telpā, un nodrošina tā pieaugušā klātbūtni, kurš
kontaktējies ar izglītojamo iepriekš. Darbiniekam jālieto sejas maska.
20.2.sazinās ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kas
nekavējoties ierodas pēc izglītojamā.
20.3.ja Iestādē ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukts
Neatliekamās medicīnas palīdzības dienests.
20.4.izglītojamais atgriežas Iestādē tikai ar ārsta zīmi.
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20.5.ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk
izglītojamajiem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, Iestāde rīkojas
atbilstoši, kā nosaka Iestādes infekcijas slimību ierobežošanas kārtība.
21. Vecākiem un Iestādei nepiederošām personām, ienākot Iestādē, obligāti jālieto mutes un
deguna aizsegus.
22. Iestādes darbiniekiem un apmeklētājiem redzamās vietās ir izvietotas skaidri salasāmas
norādes – ievērot 2m distanci no pārējām personām un izvietota visiem pieejama, skaidri
salasāma informācija ar atgādinājumu par roku higiēnu.
23. Pie ieejas durvīm un grupu garderobēs ir novietoti līdzekļi roku dezinficēšanai.
24. Iestāde māca izglītojamos pareizi mazgāt rokas, ievērojot SPKC mājas lapā publicētos
ieteikumus „Roku mazgāšana”, u.c.
25. Personāls, neveidojot caurvēju, regulāri vēdina telpas, veic telpu uzkopšanu, rūpīgi tīra
visas koplietošanas virsmas, pielietojot dezinfekcijas līdzekļus.
26. Izglītojamo guldināšanā, ja iespējams, ievēro principu – „galva pret kājām”.
27. Iestādē neizmanto mīkstās un citas rotaļlietas, kuras nav iespējams mazgāt, kā arī
izglītojamie uz iestādi nenes rotaļlietas no mājām, vienīgi, ja tas nepieciešams, bērna
adaptācijas procesa saīsināšanai, tad rotaļlietai jābūt viegli kopjamai un vecākiem katru
dienu jānodrošina tās tīrība.
28. Rotaļlietu dezinfekcija nav atļauta.
29. Izglītojamo pieņemšanu un nodošanu vecākiem organizē garderobē pie grupas telpas
ieejas, bet ievērojot pulcēšanās nosacījumus un distancēšanos.
30. Izglītojamo uz Iestādi atved un no tās izņem tikai viens no vecākiem vai likumiskajiem
pārstāvjiem.
31. Atvedot un izņemot izglītojamo no Iestādes, izglītojamā nodošana un saņemšana tiek
veikta raiti, bez īpašas kavēšanās. Pārģērbšanās neaizņem ilgāk par 15 minūtēm un tiek
ievērota distancēšanās.
32. Vecāki, likumiskie pārstāvji, katrs atsevišķi vai kopā ar izglītojamo bez pamatotas
vajadzības pa citām Iestādes telpām nestaigā.
33. Iestāde darbiniekiem, kuriem ir sadarbspējīgs pārslimošanas sertifikāts, kas apliecina,
ka persona ir pārslimojusi Covid-19 infekciju, vai sadarbspējīgs vakcinācijas
sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinēta pret Covid-19 infekciju un ir pagājušas
četrpadsmit dienas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas,
darbavietā darba telpā jālieto mutes un deguna aizsegus un jāievēro divu metru
distanci, izņemot:
33.1. sējas masku var nelietot bērns līdz septiņu gadu vecumam, kā arī izglītojamie,
kuri apmeklē Iestādi;
33.2.ja tas nav iespējams logopēdijas nodarbībā specifiska vingrinājuma izpildei;
33.3. persona ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības
traucējumiem, kuru dēļ tai trūkst spēju vai iemaņu lietot sejas masku;
33.4. fizisko aktivitāšu laikā;
33.5. mūzikas instrumentu spēles, vokālās un dejas procesā.
34. Pareizi uzlikta maska nosedz gan degunu, gan muti.
35. Uzturoties āra vidē, mutes un deguna aizsegi nav jālieto.
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IV Iestādes apmeklētāju pieņemšanas kārtība
36. Iestādi nedrīkst apmeklēt persona ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm.
37. Katrai Iestādei nepiederošai personai, t.sk., izglītojamo vecākiem un citām personām,
apmeklējot Iestādi, ir jāievēro distancēšanos 2 metru attālumā no citām personām un
jādezinficē rokas.
38. Par katru apmeklējumu (Iestādei nepiederošām personām, izņemot vacākus), tiek veikta
apmeklētāju reģistrācija, atzīmējot apmeklētāja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju,
kā arī norādot vizītes laiku. Personas dati nepieciešamības gadījumā tiks izmantoti
epidemioloģijas pasākumu nodrošināšanai-lai būtu iespējams apzināt un brīdināt
kontaktpersonas Covid-19 infekcijas gadījumā.
V Komunikācija un atbildības
39. Atbildīgie par izglītojamo un viņu vecāku iepazīstināšanu ar kārtību ir grupu skolotāji.
40. Atbildīgais par epidemioloģisko prasību ieviešanu un koordinēšanu ir Iestādes vadītāja,
Iestādes medicīnas māsa.
41. Atbildīgais par izglītojamo veselības stāvokļa novērošanu dienas laikā ir grupas
skolotājs, kurš sadarbojas ar iestādes medicīnas māsu.
42. Informācijas apmaiņu un saziņu nodrošina:
a. ar izglītojamo vecākiem vai to likumiskajiem pārstāvjiem- pirmsskolas
izglītības skolotāji, kā galveno informācijas apmaiņas kanālu izmantojot
sistēmu “ELIS”, kā arī tālruni un Whats App grupas.
b. ar Dibinātāju, SPKC, Izglītības pārvaldi, Izglītības kvalitātes valsts dienestu
- Iestādes vadītāja.
VI Noslēguma jautājumi
43. Kārtība stājas spēkā ar 2021.gada 15.novembrī.
44. Grupu pedagogi iepazīstina ar noteikto kārtību izglītojamos, un viņu likumiskos
pārstāvjus vecāku sapulcēs , vai caur 42. punktā noteiktajiem komunikācijas kanāliem.
45. Kārtība ir brīvi pieejama grupu informatīvajos vecāku mapes. Kārtība ir ievietota
Iestādes mājas lapā:
https://www.bdpiladzitis.lv bd_piladzitis@inbox.lv bd_piladzitis@inbox.lv

46. Iestāde patur tiesības lūgt atstāt Iestādi personām, kas neievēro šo Kārtību.
47. Situācijā, kad valstī epidemioloģiskā drošība COVID 19 infekcijas izplatībai nebūs
jānodrošina , kārtība atceļama ar Iestādes vadītāja rīkojumu.

SASKAŅOTS
SIA “Edgars un Tamāra” valdes priekšsēdētaja T. Salmiņa
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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