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RĪGAS 1. VIDUSSKOLA 
SIA «Rīgas 1. vidusskola»,  reģ. Nr. 50103744711, Izgl. iest. reģ. Nr. 3613802748, 

Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050, Tālr.  22814432, e-pasts: info@r1vsk.lv, www.r1vsk.lv 
Rīgā 

31.08.2020 Nr. 4(2020) 

Kārtība mācību procesa organizācijai un piesardzības pasākumu īstenošanai 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 

 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 

9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai” 26.1. apakšpunktu 

1. Vispārīgie noteikumi  
1.1. Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai Rīgas 1. vidusskolā (turpmāk – Kārtība) nosaka pasākumus un mācību 
procesa norisi un atbildīgo personu pienākumus, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas 
izplatību risku; 

1.2. kārtība ir saistoša Rīgas 1. vidusskolas (turpmāk Skola) 7.-12.klašu izglītojamajiem, 
darbiniekiem un apmeklētājiem;  

1.3. skolas darbinieki, izglītojamie un apmeklētāji ir atbildīgi par šīs Kārtības ievērošanu. 
2.  Lai novērstu Covid-19 izplatību, ir nodrošinātas šādas prasības, atbilstoši MK noteikumiem 

un Slimību profilakses un kontroles centra norādījumiem: 
2.1.  informēšana - izvietota informācija par distances ievērošanu; 
2.2. distancēšanās un higiēnas prasību ievērošana  
2.3. higiēna - roku mazgāšana un dezinficēšana;  
2.4. neapmeklēt skolu, ja vērojams augšējo elpceļu slimības pazīmes vai paaugstināta 

ķermeņa temperatūra; 
2.5. neapmeklēt skolu, ja noteikta pašizolācija, karantīna vai mājas karantīna; 
2.6. skolas izglītojamiem un darbiniekiem ieteicams lejuplādēt un izmantot lietotni “Apturi 

Covid”.  
skolas izglītojamie, darbinieki un apmeklētāji ievēro 2 metru distanci, kur tas iespējams; 

2.7.  pedagogi konsultācijas, iespēju robežās, organizē attālināti; 
2.8. izglītojamie skolā ierodas pēc iepriekšējas vienošanās;  
2.9. masu pasākumi tiek aizstāti ar tiešsaistes pasākumiem; 
2.10. klātienes konsultācijās ievēro 2 m distanci; 
2.11. ja telpā nav iespējams nodrošināt 2 m distanci, obligāti lieto mutes un deguna aizsegu; 
2.12. telpas jāvēdina vai jāveic virsmu dezinfekcija pēc katra apmeklētāja; 
2.13. par personas veselības stāvokļa tiešo uzraudzību ir atbildīgs darbinieks ar kuru 

apmeklētājam ir norunāta klātienes tikšanās; 
2.14. atbildīgais darbinieks iespēju robežās pārliecinās par apmeklētāja veselības stāvokli, 

ievēro distanci un piesardzības nosacījumus; 
2.15. skolas administrācija, iespēju robežās, strādā attālināti. 

3. Noslēguma jautājumi 
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3.1. noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. septembrī; 
3.2. noteikumi ir ievietojami Skolas tīmekļvietnē www.r1vsk.lv un izvietojami tālmācības 

vietnē “Moodle”; 
3.3.  Ja Skolas rīcībā ir informācija, ka persona ļaunprātīgi izmanto situāciju, maldina par 

veselības stāvokli, slēpj informāciju par saskari ar Covid-19 kontaktpersonām vai 
inficēšanos ar Covid-19, skola ziņo atbildīgajiem dienestiem, lai kopīgi risinātu 
situāciju; 

3.4. atbildīgo personu par Kārtībā noteikto prasību īstenošanu nosaka ar direktora rīkojumu; 
3.5. izglītības iestādē ir izvietota vispārīga informācija par distancēšanos; 
3.6. ja Slimību profilakses un kontroles centrs nosaka īpašus pasākumus Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai, turpmāko rīcību nosaka ar atsevišķu direktora rīkojumu;  
3.7. kārtības pārkāpums uzskatāms par būtisku Skolas Iekšējās kārtības noteikumu 

pārkāpumu.  

 
 

Direktore  A. Klīve 

SASKAŅOTS 

SIA”Rīgas 1. vidusskola”  

Valdes loceklis R.Rudzāts 

31.08.2020. 
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