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Jelgavas 4. sākumskolas rīcības plāns Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai
Izdots saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikumiem izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

1. Jelgavas 4. sākumskola (turpmāk- skola) informē darbiniekus un skolēnus par
nepieciešamību sekot savam veselības stāvoklim, ievērot distancēšanos un roku higiēnu,
par Covid-19 simptomiem un rīcību, ja parādās elpceļu infekcijas slimības pazīmes
(paaugstināta temperatūra, klepus, sāpes kaklā, apgrūtināta elpošana). Informatīvie
materiāli skolā izvietoti visiem labi pieejamā vietā.
2. Skolā noteikta kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas
prasības.
3. Katru dienu skolas administrācija veic darbinieku, bet klašu audzinātāji skolēnu
prombūtnes uzskaiti un saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr. 360
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
uzglabā informāciju par faktu, ka persona apmeklējusi ārvalstis.
4. Skolā netiek pieļauta personu, tai skaitā darbinieku un skolēnu, klātbūtne, kuriem noteikta
pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai parādījušās elpceļu infekcijas slimības
pazīmes.
5. Darbinieki ( īpaši personas, kuras pieder Covid-19 infekcijas riska grupai) un skolēni,
izvērtējot inficēšanās riskus, apsver iespēju izmantot medicīnisko sejas masku vai sejas
aizsegu, kuru darbinieki nodrošina par saviem līdzekļiem, bet skolēniem nodrošina viņu
likumiskie pārstāvji.
6. Ja darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības
pazīmes, darbinieks pārtrauc darba pienākumu veikšanu, telefoniski informē direktori,

sazinās ar ārstu un veic ārstēšanos saskaņā ar ārsts norādījumiem. Darbinieka atgriešanās
skolā tiek pieļauta tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis darbanespējas lapu).
7. Ja skolēnam, atrodoties skolā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes:
7.1. 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;
7.2. skolas medicīnas darbinieks nodrošina skolēna izolēšanu, izmēra skolēnam
temperatūru un sniedz pirmo palīdzību;
7.3. 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.
7.4. ja skolēnam nekonstatē paaugstinātu temperatūru un citas elpceļu infekcijas
slimības pazīmes un skolēna veselības stāvoklis ir tāds, ka viņš var turpināt
mācības skolā, medicīnas darbinieks informē skolēna likumiskos pārstāvjus, kuri
pieņem lēmumu par bērna atstāšanu skolā vai aizvešanu no skolas;
8. Darbinieka un skolēna klātbūtne skolā pieļaujama arī gadījumā, kad nav konstatēta
paaugstināta temperatūra, bet ir vieglas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (viegls klepus,
aizsmakums). Šajā gadījumā darbinieki un skolēni lieto medicīnisko sejas masku vai sejas
aizsegu un sazinās ar ģimenes ārstu.
9. Ja darbiniekam vai skolēnam ir nopietni veselības traucējumi, kas prasa neatliekamo
palīdzību, medicīnas darbinieks izsauc Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu.
Skolas medicīnas darbinieks informē skolēna likumiskos pārstāvjus par dienesta
izsaukšanu bērnam un skolas direktori par katru gadījumu.
10. Darbiniekiem un skolēnu likumiskajiem pārstāvjiem pienākums nekavējoties
informēt skolas direktori, ja konstatēts Covid-19 infekcijas gadījums.
11. Skolēniem, kuram noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, organizē mācības
attālināti. Vecāku pienākums ziņot klases audzinātājai par bērna gatavību mācībām
attālināti.
12. Ja Covid-19 inficēšanās gadījums konstatēts tikai vienā klasē, tad direktore rīkojas
atbilstoši skolas rīcības plāna 7. punkta norādījumiem un lemj par mācību organizēšanu
attālināti konkrētai klasei.
13. Ja akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes konstatētas diviem vai vairākiem atšķirīgu
klašu skolēniem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, skola rīkojas atbilstoši
skolas rīcības plāna 7. punkta norādījumiem un direktore telefoniski informē Slimību
profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologu.
14. Sadarbībā ar dibinātāju tiek pieņemts lēmums par daļēji attālinātu mācību organizēšanu vai
par skolas slēgšanu un pilnīgu pāreju uz mācībām attālināti.
15. Skolas direktore nodrošina darbinieku, skolēnu un skolēnu likumisko pārstāvju
informēšanu par šo rīcības plānu un tajā veiktajām izmaiņām skolas tīmeklī: www.j4ssk.lv

16. Skolas darbinieki nodrošina informācijas, kas iegūta pildot darba pienākumus,
konfidencialitāti.
17. Kontakti saziņai ar skolu:
E- klases pasts: www.e-klase.lv
Skolas e- pasts: 4ssk@izglitiba.jelgava.lv
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