19.2. sazinās ar skolēna vecākiem, kuri nekavējoties ierodas pēc skolēna.
20. Ja darbiniekam, atrodoties Skolā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības
pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieks informē skolas vadību un atstāj Skolas
telpas.
21. Skolēni un darbinieki, ienākot skolā, dezinficē rokas.
22. Katra klase tiek uzskatīta par noslēgtu grupu un tajā var neievērot savstarpējās
distancēšanās prasības.
23. Skolēns ievēro distancēšanās attālumu 2 m attiecībā pret citas klases skolēnu.
24. Skolēns uz pirmo stundu līdz stundu sarakstā norādītajai mācību telpai nokļūst,
ievērojot noteiktos pārvietošanās ierobežojumus un distancēšanos.
25. Skolas garderobē skolēni uzturas tikai pirms un pēc mācību stundām.
26. Pusdienu pārtraukumā klases skolēni dodas skolotāja pavadībā.
27. Starpbrīžos klases skolēni uzturas mācību telpā vai gaitenī saskaņā ar skolotāja
norādījumiem.
28. Komunikācijas nodrošināšana notiek atbilstoši Skolas direktora noteiktajai
rīcības shēmai (pielikums) šādām mērķgrupām:
28.1. Skola – Departaments;
28.2. Skolas direktors – darbinieki;
28.3. Skola – izglītojamie;
28.4. Skola – Vecāki;
28.5. Vecāki/ izglītojamie – Skolas direktors.
29. Skolas iekštelpās tiek izvietoti informatīvie plakāti un informatīvas norādes par
Covid-19 piesardzības pasākumiem saskaņā ar MK noteikumos noteiktajām prasībām.
30. Skolas direktors ar rīkojumu nosaka izglītojamo un darbinieku ierašanās
nosacījumus Skolā, par distancēšanas nodrošināšanu koplietošanas telpās, par ēdināšanas
organizēšanu, par interešu izglītības pulciņiem un pagarinātās dienas grupām.
31. Distancēšanās un higiēnas prasību ievērošana tiek nodrošināta atbilstoši MK
noteikumiem un Slimību profilakses un kontroles centra norādījumiem.
IV. Noslēguma jautājumi
32. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. septembrī.
33. Noteikumi ir ievietojami Skolas tīmekļvietnē www.49.lv un izvietojami Skolas
vestibilā redzamā vietā.
34. Izglītojamajiem un Vecākiem uz e-žurnālu, tiek nosūtīta Skolas vēstule ar
informāciju, kur var iepazīties ar Noteikumiem.
35. Ja Skolas rīcībā ir informācija, ka Vecāki ļaunprātīgi izmanto situāciju, maldina
par bērna veselības stāvokli, slēpj informāciju par saskari ar Covid-19 kontaktpersonām vai
inficēšanos ar Covid-19, Skola ziņo Departamentam un atbildīgajiem dienestiem, lai kopīgi
risinātu situāciju.
Direktors
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