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Kārtība interešu izglītības programmu un nodarbību
īstenošanai Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija
noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Kārtība nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus Talsu novada Bērnu un jauniešu
centrā (turpmāk – Iestāde), kuri veicami, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību.
1.2. Kārtība ir saistoša Iestādes pedagogiem, darbiniekiem, izglītojamajiem, to vecākiem un
trešajām personām, kuras apmeklē Iestādi.
1.3. Lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību, ievēro šādus pamatprincipus:
1.3.1. informēšana;
1.3.2. distancēšanās;
1.3.3. higiēna;
1.3.4. personas veselības stāvokļa uzraudzība.
2. Uzturēšanās kārtība
2.1. Iestādē un interešu izglītības nodarbībās (turpmāk – nodarbībās) nepieļauj personu ar elpceļu
infekcijas pazīmēm, kā arī personu, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija,
klātbūtni.
2.2. Veselības stāvokļa uzraudzība primāri balstās uz vecāku, izglītojamo un darbinieku
atbildību. Drošības un veselības nolūkos var izmantot savu sejas aizsegu.
2.3. Iestādes atbildīgā persona (dežurante) veic apmeklētāju ķermeņa temperatūras mērīšanu.
2.4. Iestādes atbildīgā persona (dežurante) veic apmeklētāju uzskaiti, reģistrējot tos žurnālā.
2.5. Izglītojamo vecāku, likumisko pārstāvju vai trešo personu atrašanās Iestādes telpās tiek
atļauta, ja persona ir parakstījusi apliecinājumu par savu veselības stāvokli.
2.6. Izglītojamo uz nodarbībām pavada viens no vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem.
2.7. Iestādē izvietotas informatīvās norādes.
3. Nodarbību norise
3.1. Izglītojamo skaitu vienā interešu izglītības grupā (turpmāk – grupa) nosaka pedagogs, ņemot
vērā interešu izglītības jomas specifiku, telpas izmērus un citus apstākļus konkrētajā situācijā.

3.2. Nodarbībās pedagogs iespēju robežās nodrošina izglītojamo distancēšanos un
nedrūzmēšanos.
3.3. Nodarbības rīko pēc pedagoga izstrādāta nodarbību plāna, nodrošinot telpu vēdināšanu un
uzkopšanu.
4. Higiēnas prasību ievērošana
4.1. Visiem tiek nodrošināta iespēja ievērot roku higiēnu (pieejams silts ūdens, ziepes,
vienreizlietojamās salvetes, roku dezinfekcijas līdzekļi).
4.2. Iestādes atbildīgās personas (apkopējas) regulāri veic koplietošanas un biežāk lietojamo
virsmu dezinfekciju un telpu uzkopšanu.
4.3. Tiek nodrošināta regulāra telpu vēdināšana.
5. Rīcība inficēšanās vai saslimstības iespējamības gadījumā
5.1. Iestādes darbinieki un pedagogi tiek aicināti neapmeklēt darbu, ja novērojamas infekciju
slimības pazīmes, jo īpaši augšējo elpceļu saslimšanas pazīmes, par to informējot Iestādes
direktori.
5.2. Darbinieki un pedagogi, darba laikā parādoties slimības pazīmēm, dodas mājās, par to
ziņojot Iestādes direktorei.
5.3. Ja izglītojamajam, atrodoties Iestādē, parādās slimības pazīmes:
5.3.1. pedagogs, izmantojot sejas aizsegu, izglītojamo izolē Iestādes norādītā atsevišķā
telpā;
5.3.2. izglītojamais izmanto sejas aizsegu. Ja tam nav sava, to nodrošina Iestāde;
5.3.3. pedagogs veic ķermeņa temperatūras mērījumu, iztaujā izglītojamo par pašsajūtu
un sazinās ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, lai vienotos par
izglītojamā nokļūšanu mājās un turpmāko rīcību (saziņu ar ģimenes ārstu);
5.3.4. Iestādes atbildīgā persona (apkopēja) veic preventīvos pasākumus telpās, kur
izglītojamais uzturējies (telpu uzkopšana, vēdināšana un virsmu dezinfekcija).
5.4. Ja izglītojamajam tiek apstiprināta Covid-19 infekcija, epidemioloģisko izmeklēšanu un
Iestādes turpmāko rīcību noteiks Slimību profilakses un kontroles centrs.
5.5. Ja, atrodoties Iestādē, slimības pazīmes parādās vairākiem izglītojamajiem, rīkojas atbilstoši
5.3. punktā uzskaitītajam un ziņo par iespējamajiem saslimšanas gadījumiem Talsu novada
Izglītības pārvaldei.
6. Noslēguma jautājumi
6.1. Situācijās, kuras nav atrunātas šajos kārtības noteikumos, rīkojas saskaņā ar Ministru
kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.
6.2. Kārtība izstrādāta tā, lai maksimāli neietekmētu klātienes mācību procesu. Pasliktinoties
epidemioloģiskajai situācijai, rīkojas saskaņā ar pašvaldībā vai valstī pieņemtajiem lēmumiem.
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