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Iekšējās kontroles sistēma epidemioloģiskās drošības pasākumu
īstenošanai Tukuma pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa”

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 28.09.2021.
noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai” 113. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Iekšējās kontroles sistēma epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai (turpmāk
– kārtība) nosaka atbildīgo personu par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu Tukuma
pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa” (turpmāk – izglītības iestāde), kā arī kārtību, kādā
veicama izglītojamo un nodarbināto testēšana, tiek organizēta un kontrolēta izglītojamo un citu
apmeklētāju plūsma, izmantotas koplietošanas telpas, organizēta ēdināšana un kā izglītojamā
likumiskais pārstāvis, nodarbinātais un pakalpojuma sniedzējs informē izglītības iestādi par pozitīvu
testa rezultātu.

2. Kārtība ir saistoša pedagogiem, atbalsta personālam, izglītības iestādes
administrācijai, praktikantiem izglītības iestādē (turpmāk – nodarbinātie), kā arī izglītojamajiem un
citām personām, kuras var būt vai ir tieši saistītas ar izglītības iestādes ikdienas darbu, lai ievērotu
noteiktos piesardzības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības laikā.

3. Kārtībā noteikto prasību ieviešanu un uzraudzību koordinē atbildīgā persona.
Izglītības iestādē atbildīgā persona par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu ir
pirmsskolas un skolu māsa Svetlana Parfenova, kontakttālrunis- 26610508.

II.Izglītojamo un nodarbināto testēšana

4. Pirmsskolas izglītojamajiem testēšana nav jāveic.
5. Pirmsskolas izglītības skolotāja vai skolotāja palīgs novērtē izglītojamā veselības

stāvokli, apskatot vizuāli vai nav elpceļu saslimšanas pazīmes, ja nepieciešams, papildus veic
temperatūras mērījumu.

6. Izglītības iestādes nodarbināto veselības stāvokļa uzraudzība primāri ir pašu
darbinieku atbildība.

7. Nodarbinātais ar simptomiem vai tieša augsta riska kontakta gadījumā (piemēram,
saslimušais mājās, septiņu dienu laikā kopš pēdējā kontakta ar inficēto personu pirms katras darba
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dienas sākuma veic skrīninga testēšanu ar antigēna testu izglītības iestādes vadītāja norīkotas
atbildīgās personas uzraudzībā. Nav nepieciešamības pārapstiprināt pozitīvu paštestu ar
laboratorijas veiktu PĶR testu, izņemot gadījumus, ja PĶR testu nozīmē ārstējošais ārsts.

8. Nav pieļaujams, ka izglītības iestādē atrodas nodarbinātie, izglītojamie vai citas
personas ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm.

9. Izglītības iestāde operatīvi informē darbiniekus un vecākus par
epidemioloģisko situāciju iestādes grupā.

10. Ieteikumi kontaktpersonai mājas karantīnas (medicīniskās novērošanas)
laikā:

10.1. visā medicīniskās novērošanas laikā kontaktpersonai jāsadarbojas un jābūt
pieejamai saziņai (sazvanāmai) ar ģimenes ārstu;

10.2. sekot savam veselības stāvoklim, mērīt ķermeņa temperatūru 2 reizes dienā – no
rīta un vakarā, un sekot vai neparādās tādas elpceļu infekcijas slimības pazīmes kā
paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana
u. c.;

10.3. censties ievērot vismaz divu metru distanci no citiem cilvēkiem sabiedriskajās
vietās, tai skaitā veicot darba pienākumus telpā, kur atrodas vairāk par vienu cilvēku
(izņemot izglītības nozari), lieto respiratorus, ne zemākas klases par FFP2;

10.4. saslimšanas gadījumā ar ārstniecības iestādēm sazināties telefoniski un,
ārstēties mājās, ja veselības stāvoklis to pieļauj;

10.5. klepojot un šķaudot, nosegt muti un degunu ar vienreizlietojamo salveti, kuru pēc
lietošanas izmest atkritumu tvertnē, un pēc tam nomazgāt rokas; ja nav vienreiz
lietojamās salvetes vai kabatlakatiņa, klepot vai šķaudīt iekšējā elkoņa locītavas
virsmā (piedurknē), bet nedarīt to plaukstā;

10.6. bieži un rūpīgi (vismaz 20-40 sekundes) mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, t. sk.
pēc klepošanas, šķaudīšanas vai deguna izšņaukšanas, pirms ēšanas, pēc tualetes
apmeklējuma u.tml. vai lietot spirtu saturošu roku dezinfekcijas līdzekli;

10.7. lietot individuālos higiēnas priekšmetus un traukus;
10.8. visiem ģimenes locekļiem vai personām, kuras atrodas tuvā kontaktā, bieži un

rūpīgi jāmazgā rokas, jāievēro elpošanas higiēna;
10.9. maksimāli samazināt kontaktus ar citiem cilvēkiem, īpaši tiem, kuriem Covid-19

infekcija var radīt smagas komplikācijas – gados veciem cilvēkiem un cilvēkiem ar
hroniskām plaušu, sirds asinsvadu saslimšanām, cukura diabētu, onkoloģiskām
saslimšanām un hronisko infekciju pacientiem;

10.10. veikt telpu un virsmu mitro uzkopšanu un dezinfekciju, izmantojot sadzīvē
lietojamos dezinfekcijas līdzekļus;

10.11. regulāri vedināt telpas.

III. Izglītojamo un citu apmeklētāju plūsma

11. Izglītojamo atvešanu un sagaidīšanu organizē pa vairākām ieejas durvīm atbilstoši
grupas nosaukumam.



12. Vecākiem, kuru bērni tikko uzsākuši apmeklēt izglītības iestādi, ir atļauts ienākt un
uzturēties pirmsskolas grupas telpās līdz bērns ir adaptējies jaunajā vidē.

13. Klātienes vizītes pie iestādes administrācijas vai darbiniekiem iespējamas pēc
iepriekšējas saskaņošanas ar iestādes vadītāju Jeļenu Tratinko pa tālruni 29325515.

14. Lai ienāktu izglītības iestādes ēkā, ikviens apmeklētājs zvana ēkas dežurantam uz
tālruni 63124503.

15. Paaugstinoties saslimstībai ienākot izglītības iestādē ikviens apmeklētājs lieto sejas
masku, dezinficē rokas un ievēro savstarpēju distancēšanos ar apkārtējiem.

IV. Koplietošanas telpu izmantošana

16. Koplietošanas telpās nodarbinātie nelieto sejas maskas.
17. Pirmsskolas vecuma bērni līdz septiņu gadu vecumam, kā arī izglītojamie, kuri apgūst

pirmsskolas izglītības programmu,  nelieto sejas masku.
18. Izglītības iestāde apzina vietas iestādes ārtelpās un iekštelpās, kur pastāv drūzmēšanās

riski lielam skaitam cilvēku un paaugstinoties saslimstībai plāno izglītojamo un apmeklētāju plūsmu,
lai  novērstu drūzmēšanos.

19. Lielie pasākumi izglītības iestādē tiek organizēti, ja tiek ievēroti epidemioloģiskās
drošības pasākumi un atbilstoši vispārējam regulējumam valstī. Paaugstinoties saslimstībai,
iestāde izvairās no pasākumu organizēšanas un apmeklēšanas.

20. Nodarbinātajiem un apmeklētājiem redzamās vietās tiek izvietotas skaidri salasāmas
norādes par distancēšanās prasību, kustības virzienu, atgādinājumus par personu skaita ievērošanu,
nepulcēšanos u.c.

21. Koplietošanas telpas tiek regulāri vēdinātas telpas vismaz 10 minūtes (ziemā 5
minūtes), atverot logus un durvis.

22. Zāles izmantošana – aktu zālē vienlaicīgi tiek vadīta nodarbība vienai grupai. Pēc
nodarbības tiek veikta zāles vēdināšana.

23. Ģērbtuves izmantošana – nodarbinātie seko, lai izglītojamie ģērbtuvēs neuzturas ilgāk
kā tas nepieciešams (ne ilgāk par 15 minūtēm), lai novilktu vai uzvilktu virsdrēbes. Ģērbtuvē
vienlaikus nedrīkst uzturēties pārāk liels personu skaits (nav iespējams nodrošināt divu metru
distanci starp dažādu mājsaimniecību locekļiem). Ja personu skaits ģērbtuvē ir pārāk liels,
nodarbinātie lūdz apmeklētājus/vecākus vai likumiskos pārstāvjus uzgaidīt ārpus grupas telpām līdz
ģērbtuvē atbrīvosies vieta.

24. Labierīcību izmantošana – nodarbinātie uzrauga, lai labierīcību telpās vienlaikus nav
vairāk personu, nekā tajās faktiski izmantojamie tualetes podi.

25. Paaugstinoties saslimstībai izglītības iestādes nodarbinātie savstarpējās saskarsmes
laikā darba kolektīvā ievēro piesardzības pasākumus un pēc iespējas nepulcējas klātienē.

26. Ja nodarbinātais fiksē distancēšanās vai citu epidemioloģisko prasību pārkāpumus,
viņš par prasību neievērošanu aizrāda un lūdz ievērot epidemioloģiskās prasības.

V. Izglītojamo ēdināšanas organizēšana

27. Pirms un pēc ēdienreizēm izglītojamie un nodarbinātie mazgā rokas. Nodarbinātie
seko līdzi roku mazgāšanas kvalitātei un ilgumam.

28. Ēdināšana  tiek organizēta katrai bērnu grupai atsevišķi grupas telpā.
29. Grupas telpu uzkopšanu, galda virsmu dezinfekciju pēc katras ēdienreizes,

paaugstinoties saslimstībai, nodrošina skolotāja palīgs.

VI. Izglītības iestādes informēšana par pozitīvu testa rezultātu



30. Darbinieki un izglītojamie seko līdzi savam veselības stāvoklim.
31. Izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem nekavējoties jāinformē

izglītības iestādi un ģimenes ārstu, ja bērns ir saslimis. Izolēti tiek tikai saslimušie, pārējie
nedodas karantīnā. Ja izglītojamajam, kuram ir uzrādīts pozitīvs Covid-19 tests, pēc 7
dienām nav novērojami saslimšanas simptomi, izglītojamais var atgriezties iestādē ar
ārstējošā ārsta atļauju.

32. Ja izglītības iestādes izglītojamajam vai nodarbinātajam konstatēta inficēšanās ar
Covid-19, viņš 24 stundu laikā (tai skaitā sestdienās, svētdienās un svētku dienās) informē izglītības
iestādes vadītāju par pozitīvu Covid-19 testu.

33. Pēc informācijas saņemšanas par izglītojamā vai nodarbinātā saslimšanu ar Covid-19,
izglītības iestādes atbildīgā persona nodrošina, lai tiktu veikti grupas dezinfekcijas pasākumi.

34. Izglītības iestādes vadītājs, atbildīgā personas vai grupas skolotājs nekavējoties
informē personas, kas bijušas saskarsmē ar izglītojamo vai nodarbināto, kuram konstatēts pozitīvs
Covid-19 tests, par paaugstinātu inficēšanās risku ar Covid-19 un nepieciešamību veikt savas
veselības novērošanu.

Tukuma PII “Pasaciņa” vadītāja                ______________________ /   J. Tratinko


