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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

14.10.2021.     Kuldīgā      Nr. 3 

 

   

Kārtība Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Kuldīgas Centra 

vidusskolā 

 

Izdota saskaņā ar Ministru kabineta  

2021.gada 28. septembra noteikumiem 

 Nr.662 ,, Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid- 

19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

1. Piesardzības pasākumu īstenošanas kārtība Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 

Kuldīgas Centra vidusskolā. 

2. Kārtība ir saistoša izglītojamajiem un darbiniekiem. 

3. Skola nodrošina darbību klātienē epidemioloģiski drošā vidē saskaņā ar normatīvo aktu 

prasībām. 

4. Lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību skolā, izglītojamie un darbinieki ievēro šādus 

pamatprincipus: 

4.1. personas veselības stāvokļa uzraudzību; 

4.2. higiēnu; 

4.3. distancēšanos; 

4.4. informēšanu. 

 

II. Plūsmas un mācību procesa organizēšanas noteikumi  

5. Skolā drīkst ierasties izglītojamie un darbinieki ar:  

5.1. sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu; 

5.2. sadarbspējīgu pārslimošanas sertifikātu; 
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5.3. Covid-19 negatīvu testa rezultātu. 

6. Izglītojamiem un darbiniekiem ir pienākums uzrādīt atbildīgajam darbiniekam 

sertifikātu vai testa rezultātu. 

7. Mācību process tiek organizēts klātienē epidemioloģiski drošā vidē.  

8. Mācību process attālināti tiek organizētas klasēm, kurām tiek noteikta karantīna, kā arī 

izglītojamiem, kuriem noteikta individuāla karantīna. 

9. Izglītojamiem mācību process tiek organizēts pēc noteikta stundu saraksta , noteiktās 

adresēs:  

9.1. Ventspils ielā 16 (1.-3.klases) 

9.2. Vakara ielā 6 (4.-6.klase) 

9.3. Kalna ielā 19 (8.c, 8.b, 7.c, 11., 12.m, 12.v) 

9.4. Dzirnavu ielā 13 (9.a, 9.b) 

9.5. Smilšu ielā 6 (8.a, 10.) 

9.6. Piltenes ielā 25 (7.a, 7.b) 

 

III. Vispārīgie noteikumi par personas veselības stāvokļa uzraudzību 

10. Izglītojamie un darbinieki ir atbildīgi par savas  un apkārtējo veselības aizsardzību un 

šīs kārtības ievērošanu. 

11. Izglītojamajiem un darbiniekiem ir aizliegts ierasties un uzturēties skolas telpās, ja:  

11.1. viņam ir vērojamas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (iesnas, klepus, 

elpas trūkums, paaugstināta ķermeņa temperatūra); 

11.2. viņam ir apstiprināta Covid-19 infekcija; 

11.3. viņš ir uzturējies kādā no ārvalstīm, no kurām atgriežoties, jāievēro pašizolācija 

saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

12. Skolas telpās izglītojamie un darbinieki lieto mutes un deguna aizsegus (turpmāk - 

sejas maska). 

13. Izglītojamie un darbinieki, regulāri veic roku mazgāšanu un dezinfekciju.  

 

IV. Rīcība epidemioloģiskās drošības nodrošināšanai  

13. Ja, uzturoties skolas telpās, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, viņam 

ir šādi pienākumi: 

13.1. nekavējoties pārtraukt kontaktēties ar apkārtējiem;  

13.2. informēt par savu veselības stāvokli klases audzinātāju;  



 

13.3. sazināties ar savu ģimenes ārstu. 

14.  Testēšanas process skolā tiek organizēts pēc noteikta grafika: 

14.1. Visa klase otrdienā testējas, izmantojot «pullinga» metodi, izņemot vakcinētos 

vai pārslimojušos. 

14.1.1. Testa rezultāts – robežvērtība. Visiem klases izglītojamiem nepieciešams 

atkārtoti testēties.  

14.1.2. Ja visi izglītojamiem testējušies un rezultāti negatīvi – ierodas skolā. 

14.1.3. Testa rezultāts – pozitīvs. Visiem klases izglītojamiem nepieciešams 

atkārtoti testēties, lai noteiktu pozitīvo/os gadījumus. Mācības notiek 

attālināti 

14.1.4.  Testa rezultāts –  negatīvs. Izglītojamais trešdien no rīta ierodas skolā. 

14.2. Izglītojamais nav bijis skolā – pirms ierašanās skolā, jāveic testēšanās E.Gulbja 

laboratorijā. 

15. Ja izglītojamais vai darbinieks, ir uzzinājis, ka ir bijis kontaktā ar Covid - 19 inficētu 

personu: 

15.1. izglītojamais informē klases audzinātāju; 

15.2. darbinieks informē direktori vai direktora vietnieku. 

16. Atgriešanās  izglītības iestādē pēc karantīnas: 

16.1. Izglītojamie pēc karantīnas, klātienes mācības var atsākt astotajā dienā, ja ir 

saņemts negatīvs Covid-19 testa rezultāts 

16.2. Testu var veikt bez ārsta nosūtījuma septītajā dienā kopš karantīnas sākuma  

16.3. Ja testa rezultāts ir negatīvs, vecāks nosūta/uzrāda klases audzinātājam negatīvā 

testa rezultātu, un tikai pēc tam skolēns atgriežas klātienes mācībās  

16.4. Papildus negatīvā testa rezultātam nav nepieciešama ārsta izziņa par to, ka bērns 

ir vesels 

 

VI. Noslēguma noteikumi 

17. Atzīt par spēku zaudējušu 2021.gada 30.augusta kārtību Nr.2 “Kārtība par 

Epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai”. 

 

 


