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Noteikumi par drošības pasākumiem Ventspils pilsētas pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādēs valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā 

 

 

 Noteikumi nosaka Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēs (turpmāk – PII) 

veicamos preventīvos un papildus drošības pasākumus COVID – 19 infekcijas 

izplatīšanās novēršanai no 2020.gada 12.maija : 

 

1. PII vadītājs nodrošina bērnu uzraudzības pakalpojumu sniegšanu, nodrošinot: 

1.1. dežūrgrupu darbību, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu 

pirmsskolas pakalpojuma sniegšanu vecākiem, kas paši nevar nodrošināt 

bērnu pieskatīšanu un informēt vecākus, ka bērnu uz PII var vest tikai tad, 

ja nav citas bērna pieskatīšanas iespējas; 

1.2. obligātā izglītības vecumā esošo bērnu  sagatavošana pamatizglītības 

ieguvei: 

1.2.1. grupu darbību ar iespēju apmeklēt mācības uz pilnu dienu 

vai uz 3 mācību stundām 

1.2.2. attālināto apmācību, izmantojot e-klases platformu obligātās 

sagatavošanās vecuma izglītojamiem, kas neapmeklēs 

mācības klātienē. 

2. Pirmsskolas izglītības iestādes medmāsai ne mazāk kā divas reizes dienā mērīt 

bērniem ķermeņa temperatūru (1.reizi, ierodoties iestādē, 2.reizi – pēc diendusas), 

rezultātus reģistrējot žurnālā; 

3. Ja pirmsskolas izglītības iestādes medmāsa konstatē, ka bērnam, atrodoties PII, ir 

parādījušies akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes (iesnas, klepus, rīkles 

iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi), PII 

medmāsai nekavējoties jāzvana 113,  jāinformē vecāki, PII vadītājs un jānodrošina, 

ka bērns līdz brīdim, kad ierodas vecāki vai ātrās neatliekamās palīdzības 

darbinieki, kopā ar grupas darbinieku tiek izolēts atsevišķā telpā, PII vadītājam 

nekavējoties jāinformē Izglītības pārvalde; 

4. PII vadītājs nodrošina regulārus profilaktiskus pasākumus – telpu vēdināšanu, roku 

higiēnu, telpu, inventāra, virsmu dezinfekciju saskaņā ar pirmsskolas izglītības 

iestādē izstrādāto kārtību;  

5. PII vadītājs nodrošina bērniem regulāras pastaigas un aktivitātes no rīta un 

pēcpusdienā ārpus PII telpām;  

6. PII vadītājs nodrošina, ka PII pedagogi ar bērniem pēc iespējas vairāk strādā 

individuāli, tādējādi apmācību procesā novēršot/mazinot bērnu savstarpēju 

kontaktēšanos;  

7. PII vadītājam pēc iespējas nodrošināt bērnu nemainību grupās;  

8. PII vadītājs nodrošina, ka bērnam, kurš nav apmeklējis PII ilgāk par 7 darba 

dienām, ierodoties PII  medmāsa vecāku klātbūtnē veic veselības stāvokļa 

izvērtēšanu, par iegūtajiem rezultātiem izdarot ierakstus bērna veselības apskates 

kartē, kā arī no vecākiem noskaidro citas ziņas par bērna veselības stāvokli 

(alerģijas, pārtikas nepanesamība, hroniskas saslimšanas), par ko izdara ierakstus 

bērna veselības apskates kartē (1.pielikums). 

 

  

Izglītības pārvaldes vadītāja       I. Tamane 


