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un Sl mību profilakses un kontroles centra ieteikumiem.
1.
1.1.

Privātās pirmsskolas i glītības iestādes „PASAKU VASTĪBAS” turpmāk – Iestāde

noteikumi piesard ības pasākumu īsteno anai
turpmāk – Noteikumi

ovid- 9 in ekcijas i platības ierobežo anai

i strādāti saska ā ar

inistru kabineta noteikumiem Nr. 360,

VIS sastādītajiem “Ieteikumi Ieteikumi i glītības iestādēm piesard ības pasākumuīsteno anai
Covid- 9 in ekcijas i platības ierobežo anai”, kas piemēroti no 2020. gada 5.septembra, un
Slimību pro ilakses un kontroles centra ieteikumiem.
1.2.

Iestādes Noteikumu mēr is ir savu iespēju robežās nodro ināt

ovid-19 infekcijas

i platī anās ierobežo anu.
1.3.

Bērniem un vi u vecākiem, u sākot vai turpinot sadarbību ar Iestādi, jāiepa īstas ar

pirmsskolas”PASAKU VALSTĪBA” „Iek ējās kārtības noteikumiem” un savu pilnvaru ietvaros
jāatbild par to ievēro anu.
1.4.

o noteikumu ievēro ana ir obligāta visām personām, kuras atrodas Iestādē vai tās

teritorijā.
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2.
2.1. Iestādē aizliegts uzturēties cilvēkiem, kuriem:
2. . . noteikta pa i olācija;
2. .2. noteikta mājas karantīna vai stingra i olācija;
2. .3. ir elpo anas ceļu in ekcijas pa īmes.
2.2. Visiem iestādes apmeklētājiem jāietur visma 2metru distance gan telpās, gan iestādes
teritorijā, kur u turās vairāki cilvēki;
2.3. Atrodoties i glītības iestādes telpās, darbiniekiem un bērniem jāievēro higiēnas prasības,
rokas ma gājot ar iepēm pirms un pēc u turē anās ārpus telpām, pirms ēdienrei ēm, pēc
tualetes apmeklējuma. Rokas jāslauka ar vienrei lietojamiem vai personīgajiem dvieļiem.
3. I
3. . In ormēt darbiniekus, bērnus un vi u vecākus vai likumiskos pārstāvjus par nepiecie amību
sekot savam veselības stāvoklim, par

ovid- 9 simptomiem un individuāliem pro ilakses

pasākumiem un rīcību, ja kādam parādās elpceļu in ekcijas simptomi, nodro inot in ormācijas
pieejamību viegli u tveramā veidā.
3. . . Ja bērnam, atrodoties Iestādē, parādīsies akūtas elpceļu in ekcijas slimības pa īmes drud is,
klepus, elpas trūkums , Iestāde rīkosies sekojo i:


skolotāja in ormē vecākus, ka bērns nekavējoties jāi em no i glītības iestādes. Kamēr
vecāki nonāk iestāde, bērns tos sagaida ar grupas skolotāja palīgu, kas kontaktējās ar bērnu
pirms tam, klātbūtni;



bērns drīkst atgrie ties Iestādē saska ā ar ārstējo ā ārsta norādījumiem, atnesot ārsta zīmi.

3.2. In ormēt vecākus vai likumiskos pārstvājus par:
3.2. . to, ka bērni ar in ekcijas slimības pa īmēm netiek u emti Iestādē;
3.2.2. rīcību, ja bērnam tiek konstatētas slimības pa īmes skat punktu 3.1.1.;
3.2.3. pienākumu ievērot pa i olācijas, mājas karantīnas vai i olācijas nosacījumus saska ā ar
MK noteikumiem Nr. 360,
3.3. Koplieto anas priek meti tiek regulāri de in ikcēti un rotaļlietas ma gātas.
3.4. Iespēju robežās tiek organi ēta bērnu guldinā ana tā, lai gultas savā starpā ar maksimāli lielu
distanci un bērni tiek i guldināti pēc principa“galva pret kājām”.
3.5. Bērnu nodo ana notiek ierastā režīmā vecāki vai likumiskie pārstāvji bērnu ieved grupā un
nodot skolotājai . Bērnu sa em ana tiek organi ēta āra laukumi ā, i mantojot āra laukumi a
ieeju.
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3.6 . ācību process tiks organi ēts – klātienē, vairāk organi ējot mācību procesu ārā, maksimāli
ierobežojot grupu plūsmu mijiedarbību, svētku svinē āna katrai grupai atsevi i, maksimāli
pievēr ot u manību roku higiēnai, telpu de in ekcijai utt.
3.7.

Nepiecie amības gadījumā, pasliktinoties situācijai valstī, Ādažu novadā, iestādē - ir

i strādāts rīcības plāns, kurā tiek pared ēts, vecāki iestādē netiek ielaisti, bērnu dodo ana notiek
pie ieejas durvīm. Par to in ormējot vecākus grupas WhatsaApp.

4.

c

v

v

4.1. Nekavējoties informēt Iestādes atbildīgo personu vadītāju Il i Pētersoni-Jezupenoku, ja
bērnam konstatēta

ovid-19 infekcija, kā arī in ormēt grupas skolotāju par bērna prombūtnes

iemeslu.
4.2. In ormēt iestādes vadītāju, ja bērns dodas u ārvalstīm, sekot līd i SPK

rekomendācijām

par pa i olācijas ievēro anu pēc atgrie anās.
5. R c
5.1.

v

f c

I

Ja akūtaselpceļu in ekcijas pa īmes konstatētas iestādē– atbildīgā persona-

iestādes

vadītāja in ormē visus bērna pārstāvjus,darbiniekus, kas ir biju i kontaktā ar saslimu o personu
un iestāde rīkojas atbilsto i Iestādes in ekcijas slimību ierobežo anas kārtībai.
5.2.

Iestādes

vadītāja

nodro inain ormācijassnieg anutele oniskiSlimībupro ilakses

kontroles centra turpmāk – SPK
5.3.

un

attiecīgāsreģionālāsnodaļasepidemiologam.

Bērns, darbinieks i glītības iestādē var atgrie ties tikai ar ģimenes ārta īmi.

6.
6.1.Bērni, vecāki vai likumiskie pārstāvji (klienti) un darbinieki, kas u sāk sadarbību ar Iestādi, ar
Noteikumiem tiek iepa īstināti elektroniski, nosūtot u bērna vecāku vai likumisko pārstāvju
norādīto slēd ot līgumu kontakta e-pastu, darbinieki ar to iepa ītas elektroniski un pārrunā
darba situācijas sapulcē.
6.2.Atbildīgā persona ar kuru sa ināties tiek noteikta vadītāja Il e Pētersone-Jezupenoka, e-pasts:
vaditaja.pasakuvalstiba@gmail.com , tālr.nr. 2948357

Vadītāja I. Pētersone-Jezupenoka

_________________________
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