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I. Vispārīgie jautājumi
1. Iekšējie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību par Covid-19 infekcijas
ierobežošanas pamatprincipu un piesardzības pasākumu nodrošināšanu un
ievērošanu Ziemeļvalstu ģimnāzijā (turpmāk – Skola).
2. Noteikumi ir saistoši Skolas darbiniekiem, izglītojamajiem un viņu vecākiem vai
likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – Vecāki).
II. Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipi
3. Klātienes izglītības procesā Skolā drīkst piedalīties tikai izglītojamie un pedagogi,
kuriem ir derīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai ir apliecinājums par
negatīvu Covid-19 testa rezultātu un kuriem nav konstatētas elpceļu infekcijas
pazīmes (paaugstināta temperatūra, klepus, sāpes kaklā, iesnas, konjunktivīts,
apgrūtināta elpošana), nav noteikta pašizolācija vai mājas karantīna. Izglītojamā
Vecāki ir atbildīgi par šī noteikuma ievērošanu, pārliecinoties par sava bērna
veselības stāvokli.

4. Ja izglītojamais neierodas Skolā, Vecāki nekavējoties informē Skolu par
izglītojamā prombūtnes iemesliem.
5. Skolas darbinieki, kuriem ir konstatētas elpceļu infekcijas pazīmes (paaugstināta
temperatūra, klepus, sāpes kaklā, iesnas, konjunktivīts, apgrūtināta elpošana), ir
noteikta pašizolācija vai mājas karantīna, uzturēties Skolā nedrīkst. Darbnespējas
gadījumā darbinieka pienākums ir nekavējoties informēt darba devēju.
6. Izglītojamiem un darbiniekiem, kuriem nav derīgs vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikāts, siekalu tests jāveic katru nedēļu. Skolā tas tiek veikts pirmdienās 1.
stundas laikā.
7. Klašu audzinātāji un Skolas medmāsa veic prevencijas pasākumus Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai, skaidrojot pastiprinātu higiēnas prasību
ievērošanas nepieciešamību; Skolas atbalsta personāls sniedz sociāli emocionālu
un cita veida atbalstu.
8. Klātienes mācību laikā 1. – 9. klašu izglītojamie uzturas savā klases telpā, izņemot
mācību stundas, kurām nepieciešams specifisks aprīkojums vai dalīšanās grupās
(datorika, dizains un tehnoloģijas, sports, svešvalodas, kā arī laboratorijas darbu
laikā bioloģijā, ķīmijā un fizikā).
9. Koplietošanas telpās tiek nodrošināta plūsmu nepārklāšanās un distancēšanās
ievērošana.
10. Izglītojamiem un darbiniekiem koplietošanas telpās jālieto deguna un mutes
aizsegs. Mācību stundas laikā vienas klases ietvaros izglītojamie un pedagogi,
kuriem ir derīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, deguna un mutes
aizsegus drīkst nelietot.
11. Trešo personu (Vecāki un citi apmeklētāji) uzturēšanos Skolā nosaka Skolas
iekšējie noteikumi “Kārtība, kādā Ziemeļvalstu ģimnāzijā uzturas izglītojamo
vecāki un citas nepiederošas personas”.
12. Pedagogu saziņa ar Vecākiem notiek attālināti, izmantojot skolvadības sistēmu Eklase (turpmāk – e-klase), individuālas telefona sarunas un tiešsaistes sapulču
rīkus.
III. Covid-19 infekcijas ierobežošanas piesardzības pasākumu
nodrošināšana un ievērošana
13. Skolā redzamās vietās ir izvietoti informatīvi materiāli un norādes par higiēnas un
drošības prasībām un to ievērošanu.
14. Pie ieejām Skolā, Skolas koplietošanas telpās un klašu telpās ir izvietoti roku
dezinfekcijas līdzekļi.
15. Ienākot Skolā, roku dezinfekcija ir obligāta gan izglītojamajiem, gan
darbiniekiem.
16. Klašu un koplietošanas telpas tiek regulāri dezinficētas atbilstoši Ziemeļvalstu
ģimnāzijas telpu uzkopšanas un dezinfekcijas plānam.

17. Izglītojamo un skolas darbinieku ienākšana Skolā un iziešana no tās tiek
organizēta:
17.1. pa sešām ieejām sākumskolas ēkā Apuzes ielā 66;
17.2. pa trim ieejām Skolas galvenajā ēkā Paula Lejiņa ielā 12, nepieciešamības
gadījumā, nodrošinot papildu ieejas.
18. Klātienes mācību process tiek nodrošināts:
18.1. plānojot mācību stundas blokos;
18.2. organizējot atšķirīgu ēdināšanas laiku klasēm;
18.3. ievērojot izglītojamo plūsmas nekrustošanos un distancēšanos.
19. Ja izglītojamajam tiek konstatētas elpceļu infekcijas pazīmes (paaugstināta
temperatūra, klepus, sāpes kaklā, iesnas, konjunktivīts, apgrūtināta elpošana),
viņam/viņai jālieto deguna un mutes aizsegs un viņš/viņa nekavējoties tiek
izolēts/a atsevišķā telpā. Par izglītojamā veselības stāvokli tiek informēti vecāki,
kuri iespējami ātri nogādā izglītojamo mājās.
20. Ierodoties Skolā pēc prombūtnes slimības dēļ, izglītojamais iesniedz klases
audzinātājam ārsta zīmi, kas apliecina veselības stāvokli un veic Covid-19 testu
atbilstoši Skolā noteiktajai kārtībai.
21. Ja Skolas darbiniekam tiek konstatētas elpceļu infekcijas pazīmes (paaugstināta
temperatūra, klepus, sāpes kaklā, iesnas, konjunktivīts, apgrūtināta elpošana),
viņam/viņai jālieto deguna un mutes aizsegs un viņš/viņa nekavējoties atstāj
Skolas telpas.
22. Interešu izglītības nodarbības (kori, deju kolektīvi, sporta un mākslas pulciņi, kas
netiek organizētas vienas klases ietvaros) tiek organizētas, ievērojot šādas
epidemioloģiskās drošības prasības:
22.1. nodarbības iekštelpās notiek ne vairāk kā 20 izglītojamiem un katram
izglītojamam tiek nodrošināti vismaz 3 m2 no pieejamās platības, bet
ārtelpās – ne vairāk kā 40 izglītojamiem;
22.2. mācību telpas tiek regulāri vēdinātas – vismaz 15 minūtes astronomiskajā
stundā;
22.3. izglītojamie un pedagogi lieto mutes un deguna aizsegus, izņemot
gadījumus, ja tas nav iespējams mūzikas instrumentu spēles, vokālās
mākslas un dejas apguves specifikas dēļ;
22.4. sporta nodarbībās iespēju robežās tiek ievērota savstarpējā 2m distance un
grupu / klašu nepārklāšanās.
23. Pagarinātās dienas grupu darbs tiek organizēts tikai 1.–2. klašu izglītojamiem pēc
Vecāku iesnieguma saņemšanas. Pagarinātās dienas grupas tiek komplektētas,
maksimāli ievērojot izglītojamo plūsmas nekrustošanās principu un nodarbību
laikā tiek ievēroti šajos Noteikumos noteiktie Covid-19 infekcijas ierobežošanas
piesardzības pasākumi.
IV. Noslēguma jautājumi
24. Kārtība ir publiskota Skolas tīmekļvietnē www.zvg.lv un izvietota Skolas vestibilā
redzamā vietā.

25. Izglītojamajiem un Vecākiem e-klases pastā, tiek nosūtīta informācija, kur var
iepazīties ar Noteikumiem.
26. Atzīt par spēku zaudējušiem Skolas 2020. gada 26. augusta iekšējos noteikumus
Nr. GZI-20-5-nts “Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipi un
piesardzības pasākumu nodrošināšana un ievērošana”.
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