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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Rīga
2020.g. 01.septembrī

Kārtība par 2020./2021.m.g. izglītības procesa organizāciju un
epidemioloģiskās drošības pasākumiem COVID-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai
Izdoti saskaņā ar 09.07.2020. MK noteikumiem Nr. 360
un to 28.07.2020. grozījumiem,
saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 10.08.2020. dokumentiem
un vadlīnijām.
I. Vispārīgi jautājumi
1. Iekšējie Noteikumi par “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai” (turpmāk – noteikumi) nosaka izglītojamo, darbinieku (kā arī citu personu,
kuras ir tieši saistītas ar profesionālo pienākumu vai pakalpojumu sniegšanu izglītības iestādē)
epidemioloģiskos drošības pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas
izplatību izglītības iestādē Valodu mācību centrs “International House Rīga-Satva”
(turpmāk – izglītības iestāde).
1.1.

Lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību izglītības iestādē, ir ievērojami šādi

pamatprincipi:
1.1.1. informēšana;
1.1.2. distancēšanās;
1.1.3. higiēnas ievērošana;
1.2.

Izglītības iestāde COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai organizē šādus

pasākumus un atbildību visiem izglītojamajiem un darbiniekiem:
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1.2.1. Ar mērķi aizsargāt sevi un citus koplietošanas telpās, ja nevar ievērot 2 metru distances
normu, ieteikt lietot sejas un mutes aizsegu;
1.2.2.

Ar mērķi ātrāk izsekot un ierobežot saslimstību atbildīgi pret visiem ieteikt instalēt

mobilajā telefonā aplikāciju “Apturi COVID”.
II. Mācību procesa organizēšana
2.1. Izglītības iestāde mācības plāno pēc A modeļa – mācības izglītības iestādē ar vai bez
attālinātā mācību procesa. MK izdotā rīkojuma, karantīnas, pasniedzēja vai
pašizolācijas

izglītojamā

Covid-19 dēļ gadījumā, izglītojamajam tiks piedāvātas attālinātas mācības

platformā ZOOM pēc iepriekšējā vai pēc speciāli izveidota mācību plāna un stundu saraksta.
Par mācību pārtraukšanu jābrīdina administrācija 14 dienas iepriekš. Pretējā gadījumā jāmaksā
summa, kas līdzinās mācību maksai par divām nedēļēm no mācību pārtraukšanas datuma.
2.2. Ja izglītības iestādē ir konstatēta inficēšanās vai saslimstība ar Covid-19, pēc C modeļa –
pilnībā attālinātas mācības – var piemērot klasei, klašu grupai vai visai skolai, saskaņā ar SPKC
rekomendācijām.
2.3. Izglītojamie, kuriem noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kuriem ir
elpceļu infekcijas slimības pazīmes, neierodas izglītības iestādē;
2.4. Ja konstatēts Covid-19 infekcijas gadījums, izglītības iestāde seko SPKC rekomendācijām.
2.5. Lēmumu par izglītības iestādes kādas grupas nosūtīšanu pašizolācijā pieņem izglītības
iestādes Dibinātajs, ievērojot SPKC rekomendācijas.
III. Pamatprincips – INFORMĒŠANA:
3.1. Brīdinājuma informācijas izvietošana izglītības iestādes telpās (par aizliegumu izglītības
iestādes telpās atrasties personām, kurām ir nepieciešama vai noteikta pašizolācija, mājas
karantīna, izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes) un brīdinājuma zīmju
izvietošana visās koplietošanas telpās par 2 metru distances ievērošanu.
3.2. Informācijas izvietošana izglītības iestādes telpās par roku higiēnas ievērošanu un
respiratorās higiēnas ievērošanas nosacījumiem un aspektiem.
3.3. Informēšana par kopējās drošības nozīmi un savstarpējās solidaritātes veidošanu.
3.4. Informēšana un izskaidrošana par kārtību koplietošanas un mācību telpās .
3.5. Izglītojamo vecāku (likumīgo pārstāvju) un citu personu ilglaicīga uzturēšanās izglītības

iestādes telpās ir aizliegta. Ja vecākam (likumīgam pārstāvim) neparedzētas situācijas dēļ
tomēr ir jāieiet izglītības iestādē, ieteicams lietot sejas aizsargmasku un uzturēties telpās
drīkst tikai īslaicīgi.
3.6. Jaunākā vecuma grupu (3 – 8 gadi) vecākiem (likumīgiem pārstāvjiem) – bērns jāatved

līdz mācību grupas telpai, jānodod pasniedzējam un jādodas prom no izglītības iestādes līdz
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bērnam beidzas nodarbība. Pēc nodarbības bērns tieši laikā tur pat arī jāpaņem. Citi varianti
ir jāsaskaņo ar skolas administrāciju vai pasniedzēju.
3.7. Bērni vecāki par 8 gadiem (9+) ir jāatved līdz skolas ieejai un pēc nodarbības tur pat arī
jāsagaida. Izglītības iestāde atbild par bērna drošību tikai nodarbības laikā. Vecāki
(likumīgie pārstāvji) atbild par bērna drošību ārpus nodarbības.
3.8. Izglītojamajiem jāierodas Izglītības iestādē ne agrāk kā 5 minūtes pirms nodarbības
sākuma.
3.9. Ja pašizolācijas vai slimības dēļ, izglītojamais kavē 4 nodarbības un vairāk (par ko jāziņo
administrācijai), izglītības iestāde piedāvās attālinātās nodarbības grupās platformā ZOOM pēc
speciāli sastādītā saraksta. Slimības gadījumā izglītības iestādē ir jāiesniedz medicīniskā izziņa
par atļauju apmeklēt nodarbības.
IV. Pamatprincips – DISTANCĒŠANĀS:
4.1. Vietās, kur tas ir iespējams, ievērot distancēšanās normu (2 metri) pret citu grupu
izglītojamajiem, pedagogiem un darbiniekiem, ievērot pašatbildību izglītības iestādes
koplietošanas telpās;
4.2 Noteikt, ka vienlaicīgi izglītības iestādē darbojas 2 ieejas/izejas durvis, ar mērķi sadalīt
izglītojamo plūsmas un novērst drūzmēšanos;
4.3. Bez vajadzības ir aizliegts uzturēties un pārvietoties skolas telpās un gaiteņos.
V. Pamatprincips – HIGIĒNA:
5.1. Nodrošināt dezinfekcijas līdzekļu pieejamību (dezinficējošais šķidrums, kas satur vismaz
70% etanola, šķidrās ziepes).
5.2. Mainoties grupām, telpā veikt koplietojamo virsmu dezinfekciju.
5.3. Noteikt koplietošanas telpu koplietošanas virsmu dezinfekciju vismaz 2 reizes dienā;
5.4. Noteikt visu telpu mēbeļu, inventāra koplietošanas virsmu dezinfekciju katru dienu
pirms/pēc mācību stundām;
5.5. Nodrošināt regulāru mācību telpu vēdināšanu pēc katras mācību grupas;
5.6. Nodrošināt regulāru izglītības iestādes gaiteņu un koplietošanas telpu vēdināšanu un
uzkopšanu;
5.7. Noteikt katram darbiniekam un izglītojamajam regulāru individuālo aizsardzības un
personiskās higiēnas līdzekļu lietošanu ikdienā (dezinfekcijas šķidrums, ziepes, salvetes );
VI. Noslēguma jautājumi
6.1. Par šo Noteikumu ieviešanu un ievērošanu ir atbildīgs izglītības iestādes Dibinātājs.
6.2. Šie Noteikumi ir publicējami izglītības iestādes mājas lapā, kā arī tiem jābūt pieejamiem
izglītības iestādes administrācijā.
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6.3. Ar šiem Noteikumiem ir jāiepazīstina gan izglītojamie, gan izglītojamo vecāki.

Iestādes dibinātāja

N. Zeļeņina

