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Rojas novadā 

 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija 

 noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi  

Covid19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

 

Vadlīnijas  par Covid – 19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu ievērošanu 

 

1. Rojas vidusskolā (turpmāk – Izglītības iestādē) mācību procesa organizēšanai noteikts Izglītības un 

zinātnes ministrijas piedāvātais A modelis – mācības klātienē, ievērojot šādus drošības pasākumus: 

1.1. aktivitātes, ārpus formālās izglītības, iespēju robežās organizēt brīvā dabā, 

1.2. regulāri, savlaicīgi un uzskatāmi informēt skolēnus/ audzēkņus, vecākus un pedagogus par  

situāciju un nepieciešamajiem piesardzības pasākumiem Covid – 19 infekcijas ierobežošanas 

pasākumiem,  

1.3. Izglītības iestādē esošajām personām ievērot higiēnu, sanitāro protokolu un sekot līdzi savam 

veselības stāvoklim, 

1.4. vecākiem savlaicīgi informēt klases audzinātāju par bērna prombūtnes iemesliem, 

1.5. koplietošanas un klašu telpās  sociāli distancēties - nepulcēties, nedrūzmēties. 

2. Izglītības iestādē nav atļauts uzturēties personām, kuras nav saistītas ar darbu Izglītības iestādē. 

3. Izglītības iestāde par saviem finanšu līdzekļiem nodrošina nepieciešamo higiēnas līdzekļu 

pieejamību, telpu vēdināšanu, individuālo un koplietošanas darba virsmu un ierīču dezinfekciju. 

4. Vecākiem pirms došanos uz Izglītības iestādi jānovērtē bērna veselības stāvoklis (temperatūra, 

iesnas, klepus, slikta pašsajūta u.c.). Slimības pazīmju gadījumā bērns nedrīkst apmeklēt Izglītības 

iestādi. 

5. Skolēni starpbrīžos ievēro šādu kārtību: 

5.1.  1. – 3. klašu skolēni uzturas sākumskolas 1.stāva foajē pēc šāda grafika: 

5.1.1. pēc 1. stundas - 1.a un 1. b klase, 

5.1.2. pēc 2.stundas - 2.klase, 

5.1.3. pēc 4.stundas - 3. klase. 

        Labvēlīgos laika apstākļos skolēni uzturas skolas pagalmā. 

 5.2. 4. - 12. klašu skolēni pēc katras stundas uzturas mācību kabinetā vai pie mācību kabineta.   
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Skolēni no 311. – 314. kabinetam uzturas 3.stāva foajē. Ievērojot skolēnu drošību un rūpējoties 

par skolēnu veselību, kabineta skolotājs organizē sava kabineta vēdināšanu. 

6. Ja tiek konstatēta saslimšana ar Covid – 19 vai ir aizdomas par saslimšanu, administrācija informē 

pašvaldības izpilddirektoru, izvērtē situāciju un var pieņemt lēmumu par kabinetu sistēmas 

atcelšanu, tādējādi 7. – 12. klasēm 20 % mācības notiek attālināti.  

7. Skolēni/ audzēkņi pusdieno pēc šāda grafika:  

7.1.  1. – 3. klases plkst. 10.35 – 11.05, 

7.2.  4. – 8. klases plkst. 11.25 – 11.45,   

7.3.  9. – 12.klases pusdieno plkst.12.15 – 12.45, 

7.4.   pirmsskolas grupas “Pūcītes – 1” un “Pūcītes – 2” plkst. 12.45 – 13.15. 

Ārpus plānotā laika skolēni/ audzēkņi un nepiederošas personas nedrīkst atrasties ēdināšanas blokā. 

8. Skolēni ģērbjas uz sportu pēc šādas kārtības: 

8.1.    1. – 3. klašu skolēni  - savā klasē, 

8.2.    4. – 12.klašu meitenes -  2. stāvā semināru zālē un ģērbtuvē, 

8.3.   4. – 12.klašu zēni  - abās ģērbtuvēs pie sporta zāles. 

9. Klašu audzinātāji mācību ekskursijās apskatāmās vietas organizē tikai Latvijas teritorijā. 

10. Ja skolēniem / audzēkņiem Izglītības iestādē pedagogs vai medmāsa konstatē saslimšanas 

pazīmes, tad nekavējoties par šo faktu tiek informēta Izglītības iestādes administrācija vai 

direktore, kura sazinās ar skolēna / audzēkņa vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem un 

viņiem  nekavējoties jāierodas Izglītības iestādē, kā arī tiek informēts pašvaldības 

izpilddirektors. Līdz vecāka vai likumiskā pārstāvja ierašanos, skolēns uzturas medmāsas 

kabinetā. Medmāsa un saslimušais lieto mutes/deguna aizsargmasku. Administrācijas pārstāvis 

vai direktore noskaidro pie skolēna, skolēna vecāka vai likumiskā pārstāvja, pedagogiem,  ar 

kādām personām skolēns/ audzēknis kontaktējies. 

11. Ja iestādes darbiniekam, veicot darba pienākumus parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības 

pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums u.c.), darbinieka pienākums ir pārtraukt darba 

pienākumu veikšanu, nekavējoties atstāt Izglītības iestādes telpas, doties mājās un telefoniski 

informēt skolas administrāciju, kā arī sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko 

ārstēšanas režīmu. 

12. Ja apstiprinājusies saslimšana ar  Covid – 19 vīrusu, tad Izglītības iestādes administrācija rīkojas 

saskaņā ar Sanitāri epidemioloģiskā centra darbinieku norādēm.  

13. Vadlīnijas stājās spēkā ar 2020.gada 1.septembri.  

   

                                                                                  Rojas vidusskolas direktore Santa Veide  


