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Pirmsskolas izglītības grupu darbības kārtība ārkārtējas situācijas apstākļos 

Izdots saskaņā ar 

 Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103  

Nr.890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības 

iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” prasību ievērošanu 

 

1. Veselības skrīnings 
  

 Netiek pieļauta personu, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra 

izolācija, klātbūtne Iestādē atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 

“Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.12. apakšpunktam. Bērni ar infekcijas slimības 

pazīmēm netiek uzņemti Iestādē. 
 Netiek pieļauta bērnu un darbinieku ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne 

Iestādē. Bērnu un darbinieku veselības skrīningu veic pirmsskolas grupas pedagogs, veicot 

vizuālu novērojumu un īsas pārrunas ar bērna vecākiem. 

 Ja darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas 

slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieka pienākums ir pārtraukt darba 

pienākumu veikšanu, un saskaņojot ar skolas administrāciju doties mājās, kā arī telefoniski 

sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu. 

 Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis 

darbnespējas lapu). 

 Ja bērnam, atrodoties Iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes 

(drudzis, klepus, elpas trūkums), Iestāde: 

 izolē bērnu 123.telpā, kurā nodrošina skolotāja palīga klātbūtni; 

 sazinās ar bērna vecākiem, kas nekavējoties ierodas pēc bērna. Vecāki 

telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu; 

 bērns tiks ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriezīsies Iestādē saskaņā 

ar ārstējošā ārsta norādījumiem. 

 Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk bērniem un ir 

radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, Iestāde rīkojas atbilstoši Iestādes infekcijas 

slimību ierobežošanas kārtībai, izolē bērnus, nodrošinot pieaugušā klātbūtni, sazinās ar bērnu 

vecākiem un nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles 

centra (turpmāk tekstā - SPKC) attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam. 

  

  

http://priede.bf.lu.lv/scripts/atteli/albums.cgi?d=karogi&f=7&s=mazie


2. Distancēšanās pasākumi 
  

 Nerīkot pasākumus, kas nav tieši saistīti ar bērnu pieskatīšanu un izglītošanu, tai skaitā 

bērnu pulciņus vai nodarbības ar dažādu grupu bērniem un pieaicinātiem skolotājiem vai 

pulciņu vadītājiem. 

 Visi pasākumi notiek katrai Iestādes bērnu grupai atsevišķi. 

 Nav pieļaujama citu, ar Iestādi nesaistītu personu klātbūtne grupu telpās. 

 Bērnu pieņemšana un nodošana vecākiem notiek pie Iestādes ieejas, ievērojot 2m 

distanci. 

 Darbs pirmsskolas grupās organizēts tā, lai nenotiktu kontaktēšanās / maiņa ar citu 

grupu bērniem un citām audzinātājām, tai skaitā mūzikas sporta un baseina skolotājām. 

 Bērnu dienas režīma priekšroka pasākumiem, kur iespējams distancēties un 

pasākumiem ārpus telpām. 

 Ēdināšanu organizēt katrai bērnu grupai atsevišķi  grupas telpā vai nodrošināt, ka 

ēdamzālē vienlaicīgi ēd tikai viena grupa šādos laikos: 

 

Grupa Brokastis Pusdienas Launags 

Ezīši 8:30 12:00 15:30 

Sprīdīši 9:00 12:30 16:00 

 

  

3. Bērnu un darbinieku personīgās higiēnas un profilakses pasākumi 
 

 Bieži un rūpīgi mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma, 

pēc pastaigas un rotaļām ārā. Roku nosusināšanai lietot vienreiz lietojamos dvieļus vai stingri 

kontrolēt, lai bērni lietotu dvieļus atbilstoši individuālajam marķējumam. 

 Roku mazgāšanu veikt vismaz 20 sekundes. 

 Darbinieku roku dezinfekcijai pieejamā vietā izvietot 70% spirtu saturošus roku dezinfekcijas 

līdzekļus; 

 Bērni un darbinieki Iestādē uzturas maiņas apavos. 

  

4. Telpu un aprīkojuma uzkopšanas pasākumi 
 

 Biežāk lietotās virsmas un priekšmetus dezinficēt, izmantojot 70% spirtu saturošus 

dezinfekcijas līdzekļus, piemēram, skārienjutīgās ierīces, galda virsmas, durvju rokturus, krēsla 

atbalsta virsmas, ūdens krānus. 

 Nenest uz Iestādi rotaļlietas no mājām. 

 Neizmantot tekstilizstrādājumus kā, piemēram, tepiķi, spilveni, sēžammaisi u.tml. bērnu rotaļu 

zonā. 

 Regulāri vēdināt telpas vai nodrošināt labu mehānisko ventilāciju. 

 Regulāri veikt telpu uzkopšanu. Ģērbtuvju mitro uzkopšanu veikt pēc bērnu ierašanās un pēc 

atgriešanās no pastaigas. Tualetes telpu mitro uzkopšanu veic vismaz reizi 3 stundās. 
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