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2020. gada 19. augustā

Nr. 4-25
Izdoti saskaņā ar2020.gada 1.augusta
Ieteikumi izglītības iestādēm piesardzības pasākumu
īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Kārtība, kas nodrošina darba organizāciju Stopiņu pamatskolas
pirmsskolas grupās Covid-19 pandēmijas laikā
1. Noteikt no šā gada 1. septembra līdz jaunu noteikumu izsludināšanai valstī, pamatojoties uz
grozījumiem MK noteikumi Nr.360 “Epidemiloģijas drošības pasākumi COVID-19
infekcijas izplatības ierobežošanai”.
1.1. organizēt mācību procesu audzēkņiem pa grupām, apgūstot mācību programmu
atbilstoši pirmsskolas programmas prasībām;
1.2. ievērot distancēšanās noteikumus pirmsskolas grupām, darbiniekiem un audzēkņu
vecākiem:
1.2.1. ienākot iestādē darbiniekiem, audzēkņiem un audzēkņu vecākiem pie ieejas
veikt roku dezinfekciju;
1.2.2. pārvietojoties iestādes iekštelpās izvairīties no saskarsmes ar citām iestādes
grupām, bērniem;
1.2.3. visas pirmsskolas grupu aktivitātes, pasākumi, nodarbības, tematiskie pasākumi
notiek tikai vienas grupas ietvaros, pēc iespējas laukā, nesaskaroties ar citām bērnu
grupām;
1.2.4. pēc katras grupas nodarbībām sporta, aktu zālē, ir pārtraukums vismaz 10
minūtes, kurās tiek vēdinātas telpas, dezinficētas virsmas, rokturi, atribūti un
priekšmeti, kuri nepieciešami mācību procesam;
1.2.5. iestādes audzēkņu vecākiem (1.,2.,3.,4. grupām) organizēt bērnu pieņemšanu un
nodošanu pie attiecīgās ieejas katrai grupai;
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1.2.6. jaunāko bērnu grupu audzēkņu vecāki (5.,6. grupas) atvedot savu bērnu,
saskaņojot ierašanās laiku ar savu grupu skolotājām, iestādē ienākot lieto
personīgo sejas aizsargmasku, iestādē drīkst ienākt viens vecāks/likumiskais
pārstāvis;
1.3. Iestādes medmāsa Velta Jaunākā katru dienu kontrolē pastiprinātu higiēnas pasākumu
ievērošanu, pamatojoties uz Veselības ministrijas, Slimību profilakses un kontroles
centra un Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikumiem un rekomendācijām;
1.4. Visu iestādes pirmsskolas grupu skolotājas katru rītu, audzēkņiem ierodoties iestādē,
mēra temperatūru ar bezkontakta termometru;
1.5. Stopiņu pamatskolas pirmsskolas iestādes darbiniekiem ievērot pastiprinātus higiēnas
pasākumus, pamatojoties uz Veselības ministrijas, Slimību profilakses un kontroles
centra un Izglītības un Zinātnes ministrijas ieteikumiem un rekomendācijām;
1.6. Ja iestādē ir konstatēts kāds darbinieks vai audzēknis, vai kāds viņa ģimenē, kurš ir
inficējies, bijis kontaktā ar COVID - 19 slimnieku vai ieradies no ārvalstīm, kas ir
COVID – 19 apdraudēto valstu sarakstā, nekavējoties ziņot iestādes vadībai un ievērot
visus drošības pasākumus.

Stopiņu pamatskolas
direktore

G.Ozoliņa
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