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Elejas pirmsskolas izglītības iestādes “Kamenīte” darba organizācijas kārtība
Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanai
Izdota, saskaņā ar “Covid-19 infekcijas izplatības
pārvaldības likumu”, Ministru kabineta
2020. gada 9.jūnija noteikumiem Nr.360
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai” 4. un26.punktu , Ministru kabineta
2013.gada 17.septembra noteikumiem
Nr.890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzējiem un izglītības
iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”

1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Noteikumi nosaka Elejas pirmsskolas izglītības iestādes “Kamenīte” (turpmāk – Iestāde)
darbinieku, citu apmeklētāju un likumisko pārstāvju ( turpmāk – Vecāki)
rīcību Covid-19 vīrusa izplatīšanas mazināšanai.
1.2. Kārtības ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Iestādes vadītājs un medicīnas māsa.
2. Informācijas saņemšana un nodošana
2.1. Zvanīt - 63061531;20268905-vadītāja, 63061148-medicīnas māsa, rakstīt uz iestādes
e-pastu kamenite@jelgavasnovads.lv, indra.buse@jelgavasnovads.lv sazināties ar grupu
skolotājām, izmantojot grupas Whats-App, saņemt aktuālo informāciju iestādes E-klasē.
Klātienes apmeklējumu saskaņot ar Iestādes vadītāju.
2.2. Atbildīgie par informācijas apriti ir grupu skolotāji un administrācija.
3. Distancēšanās iestādē
3.1. Nodrošināt, ka pasākumi, iespēju robežās, notiek katrai Iestādes bērnu grupai
atsevišķi.

3.2. Organizēt bērnu pieņemšanu un nodošanu Vecākiem pie Iestādes ieejas vai pie grupu
lodžijas ieejas, lai mazinātu pulcēšanās iespējas un ievērotu 2 metru distanci. “Taurenīšu”,
“Jāņtārpiņu” un “Bitīšu” grupu bērnu pieņemšana un nodošana notiek pie iestādes
centrālajām ieejas durvīm. “Spārīšu”, “Sienāzīšu” un “Mārīšu” grupu bērnu pieņemšana
un nodošana notiek pie lodžiju durvīm grupās, 1.stāvā. Iestādes Lielplatones filiālē bērnu
pieņemšanu un nodošanu organizēt 1.stāva vestibilā pie centrālās ieejas.
3.3. Bērnu dienas gaitas rotaļnodarbību daļu organizēt ārpus telpām, telpās ievērot
distancēšanos, kur tas ir iespējams. Zālē un sporta zālē nodrošināt, iespēju robežās, visu
profilaktisko normu ievērošanu
3.4. Dienas atpūtas laikā ievērot principu gultu novietojumā – „galva pret kājām”, iespēju
robežās.
3.5.Vecāku sapulču organizēšana Iestādē: pirms ienākšanas Iestādes telpās Vecāks nodrošina
sev sejas masku, ja uzskata par nepieciešamu, dezinficē rokas, ievēro 2 metru distanci. Vecāki
nevar nākt uz Iestādi, ja pēdējo 14 dienu periodā ir bijuši Covid – 19 skartajās zonās (valstis
nosaka Slimību profilakses un kontroles centrs) vai ir bijuši kontaktā ar Covid-19
saslimušajiem vai kontaktpersonām.
3.6.Atbildīgie par distancēšanās pasākumu ievērošanu ir iestādes darbinieki un katrs
individuāli.
4. Personas veselības stāvokļa uzraudzība
4.1.Bieži un rūpīgi mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm. Roku nosusināšanai lietot vienreiz
lietojamos dvieļus vai dvieļus atbilstoši individuālajam marķējumam.
4.2. Darbinieku un bērnu Vecāku roku dezinfekcijai pieejamā vietā izvietot roku dezinfekcijas
līdzekļus.
4.3. Ja bērnam, atrodoties Iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes
(drudzis, klepus, elpas trūkums), ir sekojoša rīcība:
4.3.1. izolē bērnu atsevišķā telpā, kurā nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar
bērnu pirms tam, klātbūtni;
4.3.2. sazinās ar bērna vecākiem, kas nekavējoties ierodas pēc bērna. Vecāki
kontaktējas ar savu ģimenes ārstu;
4.3.3. bērns atgriežas Iestādē saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem un izziņu.
4.4. Ja darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības
pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieka pienākums ir pārtraukt darba pienākumu
veikšanu un doties mājās, kā arī sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko
ārstēšanas režīmu.
4.5. Darbinieks var atgriezties darbā tikai, kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas lapu.
4.6. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk bērniem un ir radušās
aizdomas par grupveida saslimšanu, Iestāde rīkojas atbilstoši Iestādes rīcības plānam par
infekcijas saslimšanām, konsultējas ar Slimību profilakses un kontroles centru.
4.7. Uzkopšanas pasākumi notiek saskaņā ar Iestādes telpu un aprīkojuma tīrīšanas un
dezinfekcijas plānu.
4.8. Atbildīgie par personas veselības stāvokļa uzraudzību ir iestādes medicīnas māsa, grupu
skolotāji, administrācija.

5. Noslēguma jautājumi.
5.1. Atbildīgie par Vecāku iepazīstināšanu ar Kārtību ir grupu skolotāji, atbildīgais par
darbinieku iepazīstināšanu ar Kārtību ir Iestādes vadītājs. Vecāki un iestādes darbinieki par
iepazīšanos ar Kārtību parakstās. Kārtība stājas spēkā no 2020.gada 1.septembra un ir spēkā
līdz jaunas kārtības izdošanai, vai šīs kārtības atzīšanai par spēku zaudējušu.
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