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Drošības pamatprincipi Kuldīgas Centra vidusskolā Covid-19 

epidemioloģiskās situācijas laikā 
23.03.2021.             Nr.1 

 

Izdoti saskaņā ar  

2020.gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumiem  

Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi  

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

 

Vispārējā informācija  

1. Kuldīgas Centra vidusskolā (turpmāk - skola) ir izglītojamo vecākiem vai 

likumiskajiem pārstāvjiem un citām personām saistoša uzturēšanās kārtība 

izglītības iestādē. Kārtība publicēta skolas mājas lapā. 

2. Ir noteikta atbildīgā persona, kura koordinē noteikto prasību ieviešanu un 

uzraudzību un informē darbiniekus, izglītojamos, viņu vecākus vai likumiskos 

pārstāvjus par minēto procesu.   

3. Skolas darbinieki savstarpējās saskarsmes laikā darba kolektīvā ievēro piesardzības 

pasākumus, tai skaitā nepulcējas klātienē (piemēram, izvairās no kopīgiem darba 

pārtraukumiem vai pauzēm, sanāksmes iespējas robežās rīko attālināti), nerīko 

klātienes pasākumus (tai skaitā ārpus darba pienākumu veikšanas). 

4. Skola apzina vietas iestādes ārtelpās un iekštelpās, kur pastāv riski drūzmēties 

lielam skaitam cilvēku, piemēram, garderobes, un plāno izglītojamo plūsmu šajās 

vietās, lai novērstu drūzmēšanos. 

 

Nokļūšana uz skolu un uz mājām  

5. Transports – primāri pārvietojoties ar kājām, ar privāto transportu, ar pagasta 

pārvaldes transportu, un tikai gadījumā, ja nav iespējams izmantot iepriekš minētos 

pārvietošanās veidus – ar sabiedrisko transportu.  

6. Tiek izmantoti mutes un deguna aizsegi, netiek izmantotas ģērbtuves, tiek ievērota 

divu metru distancēšanās prasība.  
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Pamatprincipi individuālo konsultāciju īstenošanai  

7. Konsultācijas klātienē notiek atbilstoši skolas konsultāciju reģistram; 

8. Uz konsultācijām ierodas tikai pēc skolas pedagoga aicinājuma;  

9. Konsultāciju laikā lieto mutes un deguna aizsegu, kā arī ievēro visas 

epidemioloģisķās drošības prasības (roku higiēna, distancēšanās);  

10.  Konsultāciju ilgums nepārsniedz 40 minūtes;  

11.  Pēc katras individuālās konsultācijas tiek nodrošināta telpu vēdināšana; 

12.  Izglītojamie nenonāk saskarsmē ar citiem izglītojamiem, tai skaitā ierodoties skolā 

uz konsultāciju un dodoties prom;  

13.  Konsultācijās piedalās viens izglītojamais vai izglītojamie no vienas 

mājsaimiecības. 

 

 

 

       Direktore                B.Freija 

 

 


