Vadlīnijas piesardzības pasākumiem interešu izglītības mācību
programmu un nodarbību īstenošanai klātienē
Saskaņā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju (Ministru kabineta
2020.gada 12.marta rīkojums Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”),
organizējot interešu izglītības programmu un nodarbību īstenošanu klātienē, ir
jāievēro papildu piesardzības pasākumi.
Jāņem vērā Ministru kabineta 2020.gada 21.maija rīkojuma Nr.279
“Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 “Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” 4.3.6.9.apakšpunkts, kurā noteikts, ka
interešu izglītības programmu mācību process var notikt klātienē, ievērojot šā
rīkojuma 4.5.1., 4.5.3. un 4.5.4.apakšpunktā noteiktās prasības. Ja interešu
izglītības programmu īsteno izglītības iestādes ēkā, nodrošina, ka minētais
process nepārklājas ar šā rīkojuma 4.3.6.1., 4.3.6.2., 4.3.6.5. un
4.3.6.6.apakšpunktā noteiktajām aktivitātēm. Tādējādi interešu izglītības
programmas un nodarbību aktivitātes izglītības iestādes ēkā nevar pārklāties ar
skolēnu klātienes konsultāciju un valsts pārbaudījumu laiku.
1. Netiek pieļauta personu, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna
vai stingra izolācija, klātbūtne interešu izglītības nodarbībās atbilstoši
2020. gada 12. marta Ministru kabineta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu” 4.12. apakšpunktam. Bērnu vecāki vai likumiskie
pārstāvji, vai pilngadīgie audzēkņi par to sniedz rakstisku apliecinājumu pirmajā
nodarbību dienā.
2. Netiek pieļauta bērnu, pedagogu un citu interešu izglītības programmu
īstenotājas iestādes vai organizācijas darbinieku ar elpceļu infekcijas slimību
pazīmēm klātbūtne interešu izglītības nodarbībās. Bērnu veselības skrīningu
(elpceļu saslimšanas pazīmju novērošana: drudzis, klepus, iesnas, kakla sāpes),
veicot vizuālu novērojumu, nodrošina interešu izglītības nodarbības pedagogs
vai cita iestādes vai organizācijas norīkota persona.
3. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk
bērniem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, interešu izglītības
programmas īstenotāja iestāde vai organizācija nodrošina informācijas
sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk SPKC) attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam. Kontaktus saziņai skatīt
šeit: https://spkc.gov.lv/lv/kontakti/darbinieku-kontakti/.
4. Interešu izglītības nodarbībās piedalās ne vairāk par 25 bērniem vienā
grupā. Nodarbības rīkot katrai grupai atsevišķi, nepieļaujot šo grupu
krustošanos. Interešu izglītības programmu īstenotāja iestāde vai organizācija
nodrošina nodarbību dalībnieku sarakstu ar kontaktinformāciju.
5. Interešu izglītības programmu īstenotāja iestāde vai organizācija
izstrādā nodarbību norises grafiku. Nodarbību ilgums iekštelpās līdz 3
stundām.
6. Organizējot interešu izglītības nodarbības, dot priekšroku
pasākumiem, kur iespējams distancēties, un pasākumiem ārpus telpām.

7. Nodrošināt to, ka audzēkņi lieto tikai personīgos vai
vienreizlietojamos rakstāmpiederumus, darba materiālus, darba rīkus u.c.
piederumus. Novērst iespēju, ka tie tiek nodoti no vienas personas citai.
8. Samazināt kopīgi lietojamo virsmu un priekšmetu skaitu (t.sk.
skārienjutīgie ekrāni, datori/tastatūras/peles u.c. Pēc nodarbības veikt
koplietošanas virsmu (piemēram, durvju rokturu, galdu virsmu, krēslu roku
balstu, inventāra) u.c. priekšmetu dezinfekciju.
9.Izvietot vizuālas distancēšanās norādes, piemēram, līnijas uz zemes.
Koplietošanas telpu (tualetes, dušas telpa) izmantošana tiek plānota, lai
nodrošinātu 2 m distances ievērošanu un nepieļautu pulcēšanos un
drūzmēšanos.
10. Ja nodarbību starplaikā ir paredzēta ēdināšana, stingri ievērot visas
sanitāri higiēniskās normas un iespēju robežās ievērot 2 m distancēšanos.
11. Bieži un rūpīgi mazgāt rokas ar siltu ūdeni un ziepēm, īpaši pirms
ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma, pēc pastaigām, kā arī aktivitātēm gan ārā,
gan telpās. Roku nosusināšanai izmantot vienreizējās lietošanas papīra dvieļus.
Ja nav iespējams mazgāt rokas, dezinficēt ar spirtu saturošiem roku
dezinfekcijas līdzekļiem. Nepieskarties sejai (acīm, degunam un mutei) ar
nemazgātām rokām. Roku mazgāšanu veikt vismaz 20 sekundes.
12. Mācīt bērnus par pareizu roku mazgāšanu, vadoties pēc SPKC
mājaslapā publicētiem ieteikumiem:
https://spkc.gov.lv/lv/profesionali/ieteikumi-skolam-unbernudarzi/get/nid/19 un https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/12
13. Darbinieku roku dezinfekcijai pieejamā vietā izvietot 70% spirtu
saturošus roku dezinfekcijas līdzekļus.
14. Ja tiek izmantoti individuālie aizsardzības līdzekļi, nodrošināt drošu
visu izlietoto individuālo aizsardzības līdzekļu savākšanu, šim mērķim
izmantojot speciāli marķētus dubultus atkritumu maisus, kurus ievietot
konteinerā, kas paredzēts nešķirotiem atkritumiem. Tos nedrīkst atstāt pie
konteinera vai ievietot dalītās vākšanas konteinerā.
15. Regulāri vēdināt telpas vai nodrošināt labu mehānisko ventilāciju.
16. Regulāri veikt telpu uzkopšanu. Detalizēta informācija par telpu
tīrīšanu un dezinfekciju pieejama SPKC mājaslapā: https://spkc.gov.lv/lv/tavaiveselibai/aktualitate-par-jauno-koronavi/tirisana-un-dezinfekcija/ .
17. Ievērot citas konkrētajā brīdī spēkā esošas Veselības ministrijas
noteiktās epidemioloģiskās un sanitāri higiēniskās prasības.
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