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NĪCAS MŪZIKAS SKOLAS UZTURĒŠANĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI
Izdots saskaņā ar Ministra kabineta
2020. gada 9.jūnija noteikumiem Nr.360
Nīcas Mūzikas skolas iestāde (turpmāk- Iestāde) nosaka kārtību, kādā tiek nodrošinātas
Covid 19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības, kas balstās uz pamatprincipiem, kas noteikti
Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid 19 infekcijas izplatības ierobežošanai” paredzēto un no tiem izrietošo prasību ievērošanai.
Iestādē nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai
izolācija, vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.
Bērna vecākiem/aizbildņiem nekavējoties jāinformē Iestāde par audzēknim konstatētu
Covid-19 infekciju.
Svarīgi ir darbiniekiem, audzēkņiem un viņu vecākiem vai likumiskiem pārstāvjiem sekot
līdzi savam veselības stāvoklim.
Ja Iestādes darbiniekam parādās elpceļu infekcijas simptomi- klepus, rīkles iekaisums,
apgrūtināta elpošana, paaugstināta ķermeņa temperatūra, darbinieks pārtrauc pienākumu veikšanu
un dodas mājās. Ja dodoties mājās, ir iespējams kontakts ar citām personām (Iestādē vai transportā),
darbinieks lieto sejas masku.
Darbinieks telefoniski informē Iestādes direktoru un sazinās ar savu ģimenes ārstu un
vienojas par turpmāku ārstēšanu.
Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis
darbnespējas lapu).
Ja konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukta Neatliekamā medicīniskā
palīdzība-113. Ja šis gadījums būs epidemioloģiski saistīts ar konkrēto Iestādi, epidemiologi noteiks
īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai.

Ja Iestādes audzēknim parādās elpceļu infekcijas simptomi- klepus, rīkles iekaisums,
apgrūtināta elpošana, paaugstināta ķermeņa temperatūra, audzēkni izolē atsevišķā telpā- Iestādes
30. kabinetā, bet Rucavas filiālē Rucavas pamatskolas medmāsas kabinetā, un, ja nepieciešams
atbilstoši audzēkņa vecumam nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar audzēkni pirms tam,
klātbūtni. Sejas aizsegu lietošana obligāta gan audzēknim, gan darbiniekam, lai novērstu tālāku
inficēšanās risku.
Iestādes darbinieks informē audzēkņa vecākus/aizbildņus.
Vecāki/aizbildņi nekavējoties ierodas pēc bērna, informē ģimenes ārstu.
Audzēknis uzsāk ārstēšanos atbilstoši ārsta ieteikumiem.
Ja konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukta Neatliekamā medicīniskā
palīdzība-113. Ja šis gadījums būs epidemioloģiski saistīts ar konkrēto Iestādi, epidemiologi noteiks
īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai.
Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk audzēkņiem, Iestāde
rīkojas atbilstoši infekcijas slimību ierobežošanas kārtībai.
Ja palielinās Covid-19 inficēšanās risks, darbinieki, audzēkņi, kas ir riska grupā, noteiktās
situācijās, lieto sejas masku un ievēro citus profilakses un drošības pasākumus.
Visiem jāievēro uzturēšanās kārtība skolā, ietverot distancēšanās prasības. Iestādes
darbiniekiem un apmeklētājiem jāievēro 2 m distanci no pārējām personām.
Iestādes darbiniekiem, audzēkņiem ir jāievēro higiēnas prasības. Iestādē ir nodrošināta
iespēja ievērot roku higiēnu.
Bieži un rūpīgi jāmazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pirms un pēc ēšanas, pēc tualetes
apmeklējuma vai pēc pastaigas ārā. Roku mazgāšana jāveic vismaz 40 sekundes. Roku nosusināšanai
jālieto vienreiz lietojamie dvieļi.
Iestādes darbinieki un audzēkņi pēc iespējas lieto tikai personīgos rakstāmpiederumus.
Iestādes darbiniekiem regulāri jāvēdina telpas un jāveic regulāra klašu telpu uzkopšana,
īpaša uzmanība jāpievērš durvju rokturiem, galdu virsmām, krēslu roku balstiem u.c. virsmām,
koplietošanas priekšmetiem un mūzikas instrumentiem. Tīrīšanai jāizmanto dezinfekcijas līdzekļi.
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