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EPIDEMIOLOGISKĀS DROŠĪBAS PASĀKUMU COVID-19 INFEKCIJAS 

IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAS KĀRTĪBA 

Rīgā 

Izdoti saskaņā ar 
             Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumiem Nr. 662 „ Epidemioloģiskās  drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai '  
Ministru kabineta 2021. gada 09. oktobra rikojumu Nr. 720 

”Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu'  

 
 

1. VISPARĪGIE JAUTĀJUMI 

1.1. Iekšējie noteikumi (turpmāk — Noteikumi) nosaka kārtību, kāda organizē izglītības 
procesu SIA Restorāna servisa skola (turpmāk — Iestāde), nodrošinot drošu izglītības 
procesu, lai mazinātu lestādes darbiniekiem un izglītojamajiem risku inficēties ar Covid-
19, īstenojot Ministru kabineta 2021. gada 09. oktobra rīkojumu Nr. 720 ''Par ārkārtējās 
situācijas izsludināšanu” un Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 
662 „Epidemioloģiskās  drošības pasākumi Covid- 19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 
(turpmāk — MK noteikumi) noteikto pamatprincipu ievērošanu. 
1.2. Covid-19 drošības pasākumu ievērošanas atbildīgā persona ir uzņēmuma vadītājs/ 
direktore (izglītības joma) Gunta Stepanova (e-pasts: rss@rsskola.lv, mob. + 371 
20273333), pie kura var griezties ar visiem saistītiem jautājumiem. 
1.3. Noteikumi ir saistoši iestādes darbiniekiem un izglītojamajiem. 
 

 

2. COVID-19 INFEKCIJAS IEROBEŽOŠANAS PAMATPRINCIPU UN 

PIESARDZĪBAS PASĀKUMU IEVĒROŠANA UN NODROŠINĀŠANA 

2.1. Iestādes izglītības procesa īstenošana notiek atbilstoši MK noteikumu nosacījumiem 
un ņemot vēra Iestādes epidemioloģisko situāciju. Par izmaiņām izglītības procesa 
īstenošanā izglītojamie tiks informēti telefoniski WhatsApp grupā vai e-pasta. 



2.2. Iestādes darbinieki un apmeklētāji, atrodoties iestādes telpā, lieto sejas maskas 
(medicīniskās sejas maska vai ne zemākas klases, ka FFP2 respirators bez vārsta) pilnībā 
aizsedzot degunu un muti. 
2.3. Izglītības iestādē neuzturas personas ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm. 
2.4. Ierodoties iestādē, rakstveidā apliecina, ka viņiem nav akūtu elpceļu infekcijas 
slimības pazīmju, nav pienākuma ievērot izolāciju, mājas karantīnu vai pašizolāciju un 
viņiem nav zināms, vai pēdējo 10 dienu laikā viņi bijuši tiešā kontaktā ar Covid- 19 inficētu 
personu. 
2.5. Ja izglītojamam mācību procesā parādās elpceļa infekcijas slimības pazīmes, 
nekavējoties atstāj iestādes telpas, telefoniski informējot atbildīgo personu mācību procesa 
organizēšanā. 
2.6. Ja Iestādes darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās elpceļa infekcijas slimības 
pazīmes: 
      2.6.1. Darbinieks pārtrauc pienākumu veikšanu un dodas mājās; 
      2.6.2. Darbinieks telefoniski informē iestādes vadību; 
      2.6.3..Darbinieks sazinās ar savu ģimenes ārstu un vienojas par turpmāku ārstēšanu. 
Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis 
darbnespējas lapu) 
2.7. Iestādes iekštelpās tiek izvietoti informatīvie plakāti un informatīvas norādes par 
Covid-19 piesardzības pasākumiem saskaņā ar MK noteikumos noteiktajām prasībām. 
2.8.Izglītības process klātienē tiek organizēts epidemioloģiski drošā vidē, izglītības procesā 
piedalās tikai pilnībā vakcinētas vai pārslimojušas personas. 
2.9. Iestāde veic darbinieku uzskaiti Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas sadarbspējīgu 
sertifikātu un testēšanas pārbaudes un reģistrāciju žurnālā. 
2.10. Izglītojamie izglītības iestādē ierodoties, atbildīgai personai par izglītības procesa 
organizēšanu uzrāda vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un personu apliecinošu 
dokumentu. 
2.11.Distancēšanās un higiēnas prasību ievērošana tiek nodrošināta atbilstoši MK 
noteikumiem un Slimību profilakses un kontroles centra norādījumiem. 
2.12.Visiem jāievēro uzturēšanās kārtība iestādē, ietverot distancēšanās un plūsmas 
organizēšanas prasības. 
2.13.Visiem redzamās vietās nodrošinātas skaidri salasāmas norādes — ievērot 2 metru 
distanci no pārējām personām. 
2.14.Grupa tiek uztverta kā viena kopa, kura var kopīgi mācīties un pārvietoties iestādē. 
2.15.Cilvēku skaits grupā izriet no telpas lieluma un veiktiem aprēķiniem, ņemot vērā MK 
noteikumos noteiktās prasības. 
2.16.Mācību process katrai grupai notiek atsevišķi, ievērojot MK noteikumu noteikto 
kvadrātmetrus uz personu. 
2.17..Koplietošanas telpu apmeklēšanai tiek noteikti grafiki grupām, lai mazinātu iespēju 
drūzmēties vai krustoties grupām. 
2.18.Tiek samazināta drūzmēšanās iespējamība, organizējot apmeklētāju plūsmas gan 
iestādē (gaiteni, koplietošanas telpas). 
2.19.Iestādes darbinieki, pārvietojoties par iestādes telpām stingri, ievēro 2 metru distanci 
un atļauto cilvēku skaitu attiecīgā telpā. 
2.20.Iestādes darbinieki, ja nepieciešams izmantot koplietošanas telpas savu darba 
pienākumu veikšanai, precīzi ievēro noteiktos laikus, nevajadzīgi nedrūzmējas, nepulcējas. 
2.21.Iestādes apmeklētājiem pieejamais darba laiks no pirmdienas līdz piektdienai plkst. 
10:00 līdz 17:00. 
2.22. Plānojot mācības, tiek izveidoti grupu saraksti, lai nodrošinātu precīzu cilvēka skaita 
kontroli atbilstoši telpas platībai. 
2.23.Grupu sarakstos tiek atspoguļots izglītības programmas nosaukums, norises datums, 
izglītojamo vārds, uzvārds un telefona numurs. 



2.24.Izglītojamais, ierodoties iestādē ar parakstu, apliecina par savu klātbūtni. 
2.25.Iestāde pieņem apmeklētājus klātienē tikai pēc iepriekšēja pieraksta un tikai gadījumā, 
ja informācijas un/vai dokumentu apmaiņa vai pakalpojuma pieteikšana citā veidā nav 
iespējama. 
2.26.Lai pieteiktos apmeklējumam, zvanīt pa tālruni: + 371 20273333vai rakstīt e-pastā: 
rss@rsskola.lv 
2.27.Darbinieki, kuri darbu veic daļēji klātienē, pirms ierodas iestādē informē atbildīgo 
personu par Covid-19 drošības pasākumu ievērošanu. 
2.28.Iestāde veic regulāru telpu un virsmu, tai skaitā inventāra un darba aprīkojuma, 
tīrīšanu un dezinfekciju, īpašu uzmanību pievēršot virsmām un priekšmetiem, ar kuriem 
cilvēki bieži saskaras (piemēram, durvju rokturi, galdu virsmas, krēslu roku balsti, virsmas 
tualetēs, krāni). 
2.29.Atbilstoši iespējām samazina iekārtu, darba priekšmetu un darba aprīkojuma, tai 
skaitā rakstām piederumu, nodošanu no viena cilvēka citam cilvēkam. 
2.30.Iestāde nodrošina darbiniekiem un izglītojamiem iespēju ievērot roku higiēnu — 
izvietojot pieejamā vietā roku dezinfekcijai 70% spirtu saturošus roku dezinfekcijas 
līdzekļus. 
2.31.Iestāde visiem izglītojamajiem un darbiniekiem nodrošina roku higiēnai siltu ūdeni, 
šķidrās ziepes un roku susināšanas līdzekļus. 
2.32.Iestādē ir izvietota visiem pieejama, skaidri salasāma informācija ar atgādinājumu 
par higiēnu, tai skaitā tualetes telpās. 
2.33.Iestādē regulāri tiek veikta telpu vēdināšana un mehāniska ventilācija. 
2.34.Iestāde ir veikusi maksimāli pieļaujamo cilvēku skaita aprēķinu, katrā klasē, telpās 
atsevišķi vērā MK noteikumos noteiktu kvadrātmetru uz vienu cilvēku. 
2.35.Kopējais maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits ir norādīts uz iestādes durvīm, kā arī 
uz katras telpas durvīm. 
 

 

 

 

 

 

 

 


