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Apstiprināts
ar direktores 19.11.2020. rīkojumu Nr. 133-r

Jelgavas 4. sākumskolas rīcības plāns Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai
Nr.2
Izdots saskaņā ar
Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai”,
Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikumiem izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai

I.Vispārīgie jautājumi
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 4. sākumskola” (turpmāk- skola) rīcības
plāns Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanai (turpmāk- rīcības plāns) nosaka vienotu pieeju
skolā Covid-19 infekcijas izplatības risku ierobežošanai un informē skolēnus, skolēnu likumiskos
pārstāvjus, pedagoģiskos un tehniskos darbiniekus (turpmāk – darbinieki) par nepieciešamību
sekot savam veselības stāvoklim, ievērot distancēšanos un roku higiēnu, par Covid-19
simptomiem un rīcību, ja parādās elpceļu infekcijas slimības pazīmes (piemēram, paaugstināta
temperatūra, klepus, sāpes kaklā, apgrūtināta elpošana, garšas un ožas zudumi).
2. Informatīvie materiāli skolā izvietoti darbiniekiem un skolēniem viegli pieejamā vietā.
3. Skolas direktore nodrošina darbinieku, skolēnu un skolēnu likumisko pārstāvju informēšanu par šo
rīcības plānu un tajā veiktajām izmaiņām skolas tīmeklī: www.j4ssk.lv
II. Aizsardzības pasākumu ievērošana darbiniekiem un skolēniem
4. Skolā noteikta kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas
prasības (piemēram, mācību procesa organizēšanas kārtība, apmeklētāju kārtība, telpu
uzkopšanas un dezinfekcijas plāns, norīkotas atbildīgās personas par Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanas prasību ievērošanas uzraudzību).
5.

Katru dienu skolas administrācija veic darbinieku, bet klašu audzinātāji- skolēnu prombūtnes
uzskaiti, kā arī ievāc informāciju par faktu, ka persona apmeklējusi ārvalstis.

6.

Skolā aizliegts ierasties darbiniekiem, skolēniem un apmeklētājiem, kuriem noteikta pašizolācija,
mājas karantīna vai izolācija vai parādījušās elpceļu infekcijas slimības pazīmes.

7.

Darbiniekiem un apmeklētājiem, atrodoties skolas telpās, obligāta ir sejas maska.

8.

Mācību priekšmetu stundās pedagogiem ir pieļaujama īslaicīga sejas maskas noņemšana runas
uztveramības kvalitātes nodrošināšanai, pie nosacījuma, ja starp pedagogu un skolēniem ir 2
metru attālums.

9.

Skolēni, izvērtējot inficēšanās riskus un personīgo drošību, skolas telpās var atrasties sejas
maskā, kuru nodrošina skolēnu likumiskie pārstāvji.

10. Darbinieki un skolēni savstarpēji skolas telpās ievēro 2 metru distancēšanos.
11. Ja darbinieks konstatē elpceļu infekcijas slimības pazīmju parādīšanos vai darbiniekam ir
apstiprināts Covid-19 inficēšanās gadījums, darbinieks pārtrauc darba pienākumu pildīšanu,
telefoniski informē direktori, sazinās ar ārstu un veic ārstēšanos saskaņā ar ārsta norādījumiem.
Darbinieka atgriešanās skolā tiek pieļauta tikai ar ārsta atļauju (piemēram, kad ārsts ir noslēdzis
darbnespējas lapu).
12. Ja skolēnam skolā parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes:
12.1. skolēna pienākums informēt klases audzinātāju vai mācību priekšmeta skolotāju,
kurš nekavējoties organizē skolēna aizvešanu pie skolas medicīnas darbinieka un
informē skolēna likumiskos pārstāvjus par bērna veselību;
12.2. skolas medicīnas darbinieks nodrošina skolēna izolēšanu, izmēra skolēnam
temperatūru un sniedz pirmo palīdzību;
12.3. ja skolēnam konstatē paaugstinātu temperatūru un/ vai akūtas elpceļu infekcijas
slimības pazīmes, medicīnas darbinieks sazinās ar skolēna likumiskajiem
pārstāvjiem, kuru pienākums ir nekavējoties ierasties skolā pēc bērna, sazināties ar
ģimenes ārstu un nodrošināt bērna ārstēšanu saskaņā ar ārsta norādījumiem. Līdz
likumiskā pārstāvja skolā ierašanās brīdim skolēns atrodas medicīnas kabinetā
medicīnas darbinieka klātbūtnē vai atsevišķā telpā pieaugušā klātbūtnē. Iespēju
robežās skola nodrošina tā pieaugušā klātbūtni, kas ar skolēnu kontaktējies pirms
tam.
12.4. ja skolēnam ir citi veselības traucējumi, kas nav saistīti ar Covid-19 raksturīgām
slimību pazīmēm, tad skolas medicīnas darbinieks informē skolēna likumiskos
pārstāvjus, kuri pieņem lēmumu par bērna atstāšanu skolā vai aizvešanu no skolas.
13. Darbinieka un skolēna ar vieglām elpceļu infekcijas slimības pazīmēm (viegls klepus, deguna un
balss aizsmakums) atrašanās skolā pieļaujama tikai ar ārsta zīmi vai pēc laboratorisko
izmeklējumu veikšanas, ja netiek apstiprināts Covid-19 inficēšanās gadījums.
14. Ja darbiniekam vai skolēnam skolā parādās nopietni veselības traucējumi, kas prasa neatliekamu
speciālistu palīdzību, medicīnas darbinieks izsauc Neatliekamās medicīniskās palīdzības

dienestu. Skolas medicīnas darbinieks informē skolēna likumiskos pārstāvjus un direktori par
dienesta izsaukšanu.
15. Darbiniekiem un skolēnu likumiskajiem pārstāvjiem pienākums nekavējoties telefoniski
informēt skolas direktori, ja konstatēts Covid-19 infekcijas gadījums.

III. Kontakpersonu noteikšana un mājas karantīnas piemērošana
16. Direktors, pēc informācijas saņemšanas no Slimību profilakses un kontroles centra (turpmākSPKC) par inficēšanās ar Covid-19 gadījumu darbiniekam vai skolēnam, apzina kontaktpersonu
loku skolā un nosaka kontaktpersonām mājas karantīnu.
17. Direktors pēc kontaktpersonu apzināšanas sastāda kontaktpersonu sarakstu un iesniedz to SPKC.
18. Par kontaktpersonu tiek uzskatīta persona, kurai iepriekšējo divu dienu laikā pirms personas
saslimšanas vai infekcijas laboratoriskās konstatēšanas ar saslimušo personu ir bijis:
18.1. personīgs kontakts ne tālāk kā 2 metru attālumā un ilgāk par 15 minūtēm;
18.2. fizisks kontakts (piemēram, sarokošanās, apskāvieni);
18.3. neaizsargāts tiešs kontakts ar Covid-19 inficētās personas inficētajiem
izdalījumiem ( piemēram, uzšķaudīts, uzklepots);
18.4. persona ir atradusies slēgtā vidē (piemēram, klasē, darba telpā, koplietošanas
telpā, sanāksmju telpā, uzgaidāmajā telpā u.tml.) kopā ar inficēto personu ilgāk
par 15 minūtēm.
19. Kontaktpersonas mājas karantīnas un medicīniskās novērošanas ilgums ir 14 dienas pēc pēdējā
kontakta ar apstiprinātu Covid-19 inficējušos personu.
20. Par atrašanos mājas karantīnā darbinieki un skolēnu likumiskie pārstāvji informē ģimenes ārstu.
Atgriežoties skolā pēc mājas karantīnas, darbinieki uzrāda ārsta zīmi un informē par
darbnespējas lapas noslēgšanu, bet skolēni iesniedz klases audzinātājam ārsta zīmi.
21. Mājas karantīnu kontaktpersona var pārtraukt tikai ar ārsta atļauju ( piemēram, darbiniekiem tā
ir darbanespējas lapas noslēgšana vai ārsta zīme, skolēniem- ārstējošā ārsta zīme).
22. Skolēniem, kuram noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, organizē mācības
attālināti. Vecāku pienākums ziņot klases audzinātājai par bērna gatavību mācībām attālināti.
23. 1.-4. klašu skolēni, kuriem ir apmaksātas pusdienas no valsts budžeta, saņem pārtikas pakas par
mājas karantīnā pavadīto laiku.
24. Ja Covid-19 inficēšanās gadījums konstatēts tikai vienā klasē, tad direktore lemj par mācību
organizēšanu attālināti konkrētai klasei.

25. Ja Covid-19 inficēšanās gadījums konstatēts atšķirīgu klašu skolēniem un ir radušās aizdomas
par grupveida saslimšanu, direktore telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centra
attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologu un sadarbībā ar dibinātāju tiek pieņemts lēmums par
daļēji attālinātu mācību organizēšanu vai par skolas slēgšanu un pilnīgu pāreju uz mācībām
attālināti.
IV. Nobeiguma jautājumi
26. Skolas darbinieki nodrošina informācijas, kas iegūta pildot darba pienākumus, konfidencialitāti.
27. Kontakti saziņai ar skolu:
E- klases pasts: www.e-klase.lv
Skolas e- pasts: 4ssk@izglitiba.jelgava.lv
28. Uzskatīt par spēku zaudējušu Jelgavas 4. sākumskolas rīcības plānu Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai, apstiprinātu ar 24.08.2020. rīkojumu Nr.77 “Par rīcības plānu Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai”.
29. Jelgavas 4. sākumskolas rīcības plāns Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Nr.2 stājas
spēkā 2020. gada 19. novembrī.

Direktore:
Tālruņa numurs 63024449,
E-pasts: agita.lundberga@izglitiba.jelgava.lv

Agita Lundberga

