Apstiprināti ar rīkojumu 27.10.2020. Nr.MASK/1-6/20/20

Īpašas piesardzības pasākumu kārtība Alūksnes Mākslas skolā, ievērojot Covid-19 epidemioloģisko situāciju

1. Netiek pieļauta personu, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra izolācija, klātbūtne izglītības
iestādē, turpmāk tekstā Skola.
2. Netiek pieļauta izglītojamo un darbinieku ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne Skolā.
3. Ja darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieka
pienākums ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu, lietot masku, informēt Skolas vadību un doties mājās, kā arī telefoniski sazināties ar
ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu.
4. Darbinieks var atgriezties darbā Skolā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas lapu).
5. Ja izglītojamam, atrodoties Skolā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), Skola:
5.1. izolē izglītojamo atsevišķā telpā, kurā nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar izglītojamo pirms tam, klātbūtni un lai novērstu
darbinieka inficēšanās risku, izglītojamais un darbinieks lieto medicīnisko sejas masku;
5.2. sazinās ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kas nekavējoties ierodas pēc izglītojamā. Vecāki vai likumiskie pārstāvji
telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu, lai izglītojamais tiktu ārstēts, atbilstoši veselības stāvoklim;
5.3. izglītojamais var atgriezties Skolā tikai saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem.
6. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes, kas raksturīgas infekcijai ar Covid-19 vīrusu, konstatētas diviem vai vairāk izglītojamiem un ir radušās
aizdomas par grupveida saslimšanu, Skola rīkojas atbilstoši infekcijas slimību ierobežošanas kārtībai, izolē izglītojamos, nodrošinot pieaugušā
klātbūtni, sazinās ar izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem un nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses
un kontroles centra (turpmāk tekstā - SPKC) attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam. ( Gulbene- Ilzīte Zaļuma- 64471398)
7. Izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem nekavējoties jāinformē Skolas atbildīgā persona, ja izglītojamam konstatēta
Covid-19 infekcija.
8. Par saņemtajiem SPKC norādījumiem Skola informē dibinātāju, izpilda tos.
9. Skolas dibinātājs informē IKVD.
10. Skola nodrošina vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem pieejamu informāciju par to, ka izglītojamie ar infekcijas slimības pazīmēm netiek
uzņemti Skolā un rīcību, ja izglītojamam tiek konstatētas slimības pazīmes, kā arī par pienākumu ievērot pašizolācijas un mājas karantīnas
nosacījumus.
11. Ja tiks konstatēts COVID-19 infekcijas gadījums, kas būs saistīts ar Skolu, SPKC epidemiologi noteiks īpašus pretepidēmijas pasākumus
atbilstoši konkrētajai situācijai un sniegs individuālas rekomendācijas Skolas vadībai, kā arī lems par karantīnas noteikšanu Skolai.

12. vecāki vai likumiskie pārstāvji nekavējoties informē Skolu par to, ka saņemta informācija no SPKC, ka izglītojamais ir atzīts par
kontaktpersonu un rīkojas atbilstoši MK 09.06.2020.noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai”:
12.1. Ja SPKC izglītojamo ir atzinis par Covid-19 kontaktpersonu, personai nosaka mājas karantīnu 14 dienas pēc pēdējā kontakta ar personu,
kam apstiprināta Covid-19 infekcija. Mājas karantīnas laikā persona:
12.1.1. uzturas dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā un ir pieejama saziņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām;
12.1.2. nepakļauj citas personas inficēšanās riskam, neveido tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem (neuzņem viesus, nedodas privātās vizītēs, uz
darbu, sabiedriskām un publiskām vietām un telpām, kur uzturas daudz cilvēku);
12.1.3. ievēro centra epidemiologa un ārsta norādījumus;
12.1.4. mājas karantīnu pārtrauc tikai ar ārstējošā ārsta atļauju;
12.1.5. Mājas karantīnu var pārtraukt agrāk, ja, veicot Covid-19 laboratorisko diagnostiku ne agrāk kā mājas karantīnas desmitajā dienā, ir
saņemts negatīvs testa rezultāts.
13. Rīcības algoritms, ja izglītojamam ir akūtas elpceļu infekcijas pazīmes, norādīts šīs pasākumu kārtības Pielikumā Nr.1.
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PielikumsNr.1

Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes
Ieteikumi vecākiem un Skolai

Kad bērnam jāpaliek mājās?
Ja novērota vismaz viena no akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm
(visām pazīmēm jābūt AKŪTĀM, neattiecas uz hroniskas slimības paasinājumu)

Ķermeņa temperatūras
o
paaugstināšanās virs 37,0 C
vienlaikus ar citām pazīmēm VAI
o
37,4 C un vairāk bez citām
pazīmēm

Sauss klepus, sāpes kaklā

Garšas un ožas traucējumi vai
zudums

Nav saistīts ar hronisku
slimību

Ja tas nav aizlikta deguna dēļ

Vecāki sazinās ar ģimenes ārstu telefoniski un pilda ārsta norādījumus

Izteiktas iesnas (aizlikts deguns, izdalījumi no
deguna ārējām ejām vai aizdegunes, šķaudīšana,
spiediena sajūta deguna apvidū un pierē) VAI
ķermeņa temperatūras paaugstināšanās līdz
o
37,5 C bez citām slimības pazīmēm VAI stipras
galvassāpes, muskuļu sāpes, caureja (retāk
sastopamas Covid-19 pazīmes)

Bērns paliek mājās novērošanā līdz 72 stundām
Konsultācija ar ģimenes ārstu telefoniski
nepieciešamības gadījumā

Testēšanas uz Covid-19 infekciju nepieciešamība (nosaka ārsts)
ir
Rezultāts pozitīvs
Izolācija līdz ģimenes
ārsta lēmumam par
tās izbeigšanu

Rezultāts negatīvs

nav
Nav iespējams veikt
Izolācijā mājās vismaz 14
dienas

Bērna
veselības
stāvoklis
pasliktinājies,
parādījušās
citas pazīmes

Bērnam vairs nav infekcijas
slimības pazīmju, vismaz 24
stundas nav paaugstinātas
ķermeņa temperatūras,
nelietojot temperatūru
pazeminošus līdzekļus,
joprojām var būt nedaudz
izdalījumu no deguna, bērns
jūtas apmierinoši

Ģimenes ārsts pieņem lēmumu par mājas izolācijas izbeigšanu

Bērns var apmeklēt izglītības iestādi ar ārsta izziņu (veidlapa 027/u)

Bērns var apmeklēt izglītības iestādi ar vecāku
attaisnojumu

