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 IEVADS 
 

1. Vispārīgā sistēma 
 

Mācību gada sākums notiks klātienē saskaņā ar Izglītības Ministrijas noteikumiem.   
 
Skolēnu un personāla veselības saglabāšana ir šī protokola prioritārais mērķis skolas kopienai. Šie nosacījumi 
attiecās uz visiem. To pieņemšana un respektēšana sekmē skolēnu uzņemšanu optimālos sanitārajos 
apstākļos. 

 
Ieviestā sistēma tiks uzraudzīta un pielāgota atbilstoši sanitārās situācijas attīstībai un Latvijas valdības 
direktīvām, konsultējoties ar dažādiem skolas kopienas pārstāvjiem. 

 
Tekstā klātesošie elementi atsaucas uz  2021. gada 29. augustā mums pieejamajiem informācijas avotiem, uz 
kuriem tiek balstītas veselības protokola sistēmas ievirzes jaunajam mācību gadam. 

 

2. Organizatoriskie principi 
 
⮚ Saskaņā ar Latvijas valdības vadlīnijām atgriešanās skolā notiks klātienē visiem darbiniekiem un 

skolēniem sākot ar 2021. gada 1.septembri 
 

⮚ Žila Verna skolā ir pilna laika medicīnas atbalsts: medmāsa - Svetlana STINKA 
infirmerie@ecolejulesverne.lv -, kura ir atbildīgā persona skolā par Covid-19 
 

⮚ Protokols tiks atjaunināts, ņemot vērā sanitārās situācijas attīstību 
 

⮚ Ieviestie darbības pamatprincipi, lai novērstu vīrusa izplatīšanos: 
 

- Fiziskā distancēšanās / maskas valkāšana 
- Cilvēku ar simptomiem izolēšana  
- Higiēnas standartu ievērošana: bieža roku mazgāšana ar ziepēm vai hidroalkoholisko gēlu, 

šķaudīšana, klepošana elkonī, nepieskaroties acīm, mutei un degunam   
- Bieža telpu uzkopšana un dezinfekcija  
- Telpu ventilācija 

 

⮚  Skolēnu pulcēšanās tiks maksimāli ierobežota  
 

 

⮚ Ja skolēnam tiek apstiprināta saslimšanas gadījums ar Covid-19, ģimene tiek lūgta pēc iespējas ātrāk 
par to paziņot skolai, nosūtot e-pastu uz adresi: infirmerie@ecolejulesverne.lv 
 

 



 
3. Drošības pasākumi, kas ieviesti pirms mācību gada sākuma: 

 
⮚ Covid-19 siekalu testi, ko veikuši visi skolēni no 23. līdz 30. augustam 

⮚ Vakcinētā personāla skaitīšana 

⮚ Siekalu testi, ko pirms atgriešanās skolā ir veikuši nevakcinētie darbinieki 

 

VESELĪBAS APRŪPES SISTĒMA 

 

Personāls 
Iestādē varēs strādāt tikai vakcinētie vai darbinieki ar derīgu Covid-19 sertifikātu 

Visiem nevakcinētajiem darbiniekiem skolā ir jāvelkā maska  

 

Iknedēļas siekalu testi 
 
⮚ Visi skolēni sākot no CE1 klases un nevakcinētie darbinieki katru nedēļu veiks siekalu testus. 

Tos katru trešdienu izdalīs skolotāji, un ceturtdienas rītā pirmās nodarbības laikā tie jānodod skolā.  
 

⮚ Skolēns klasē netiks ielaists, ja ceturtdienas rītā netiks atnests tests vai arī gadījumā, kad skolēns 
atgriežas skolā, ja nav bijis ceturtdien 
 

Aizsarglīdzekļi 
 

⮚ Maska, kas nosedz degunu, muti un zodu, ir obligāta  ikvienam, kam jāieiet skolas ēkās: darbiniekiem, 
apmeklētājiem, piegādātājiem u.c. 

⮚ Katrā klasē un telpās būs pieejams hidroalkoholiskais šķīdums, kas tiks savlaicīgi papildināts.  Šo līdzekli 
skolēni izmanto pieaugušo klātbūtnē, kuri nodrošinās, ka tā lietošana tiek veikta atbilstoši 
norādījumiem. 

⮚ Maskas valkāšana visiem skolēniem sākot no GS klases, kā arī personālam (vakcinētiem   vai 
nevakcinētiem)  būs  obligāta visās koplietošanas telpās (gaiteņos, ēdnīcā,   ģērbtuvēs u.c.)   

⮚ Personālam: maskas valkāšana nevakcinētajam personālam ir obligāta visu laiku. 

⮚ Vakcinētie skolotāji var nevilkt masku klasē. 

 

 



 
⮚ Skolēniem: 

- TPS, PS, MS skolēni (tātad, tie kas atrodas Patversmes 30 ēkā) nevalkās masku klasē vai 
koplietošanas telpās 

- GS, CP, CE1, CE2, CM1 (tātad, tie kas atrodas Patversmes 20 ēkā) skolēni:  klasē nevalkās 
masku, bet tā būs jāvalkā koplietošanas telpās 

- CM2,6., 5.,4., 3., 2., 1.   klašu skolēniem koplietošanas  telpās būs jāvalkā maska.  Klasē maskas 
valkāšana ir obligāta, ja vien skolēns nav vakcinēts (vakcinācijas sertifikāts jānosūta medmāsai: 
infirmerie@ecolejulesverne.lv)  

 
Kāda veida maska? 

● Veseli cilvēki (bez simptomiem): vienreizlietojamas higiēniskās maskas (jāmaina ik pēc 4 stundām 
un pēc tam jāizmet atkritumu tvertnē) vai mazgājamas maskas (jāmaina ik pēc 4 stundām un pēc 
lietošanas jāmazgā 60C temperatūrā) 

● Cilvēki ar simptomiem vai aizdomām par COVID-19: ķirurģiskā maska 

Maskas nēsāšanas protokols 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Roku mazgāšanas protokols: vismaz 5 reizes dienā 
 
⮚ Roku mazgāšana ar hidroalkoholisko gēlu ir obligāta visiem cilvēkiem, kas ierodas izglītības iestādē 
 

⮚ Roku mazgāšana jāatkārto vairākas reizes dienā (vismaz 5 reizes dienā), īpaši pēc šķaudīšanas, 
klepošanas, tualetes apmeklējuma, ēšanas. Darbinieki un skolēni tiks apmācīti kā to darīt. 

 
 

Telpas 
 
⮚ Visas telpas būs iztīrītas pirms skolēnu un personāla atgriešanās. 

⮚ Koplietošanas zonu durvis tiks bloķētas atvērtā stāvoklī, lai izvairītos no saskares. Logi būs atvērti.   
 

⮚ Telpas, durvju rokturi un slēdži tiks bieži tīrīti un dezinficēti. 
 

⮚ Tualetes tiks tīrītas un dezinficētas vairākas reizes dienā ar tam paredzētiem līdzekļiem. 
 

⮚ Klases atkritumu tvertnes tiks iztukšotas katru dienu  
 

⮚ Telpas regulāri jāvēdina, jāievēro sociālā  distancēšanās. Skolotāji un palīgi palīdzēs roku mazgāšanā 
pirmsskolas audzēkņiem. Skolas darbinieki būs atbildīgi par logu atvēršanu katru rītu pirms skolēnu ierašanās, 
lai vēdinātu telpas. 
 

⮚ Apkopēju komanda ir apmācīta skolas jaunajā izkārtojumā, kā arī par izmantojamajiem līdzekļiem. Precīza 
darba organizācija ir definēta un tiek atzīmēta reģistrā.  

 

⮚ Klases durvis paliks atvērtas, kā arī logi, lai veicinātu gaisa cirkulāciju un izvairītos no saskares ar durvju 
rokturiem  
 

⮚ Skolotāji katras stundas sākumā atgādinās skolēniem par roku mazgāšanu ar hidroalkoholisko gēlu. 
 

⮚ Jebkurai  personai (skolēniem, skolotājiem, administratīvajam personālam,  tehniskajam 
personālam),  kas pārvietojas iestādē,  koplietošanas telpās jāvalkā maska, kas nosedz degunu, 
muti un zodu.



 

 



 

 

IESTĀDES DARBĪBA:  
 
 

1) Vispārīga informācija par darbību 
 

⮚ Administrācijas telpās vienlaikus drīkstēs atrasties tikai 1 persona, kas nav darbinieks 

 

⮚ Sanāksmes, sapulces un tikšanās, ja iespējams, rīko pa tālruni vai kā videokonferenci. Ja ir nepieciešama 
klātienes tikšanās, organizētājs nosaka dalībnieku skaitu atbilstoši telpai. Rīkotājs nodrošina iesaistīto cilvēku 
informētību par sanitāro noteikumu ievērošanu. 

 

⮚ Ekskursijas, skolas ceļojumus organizēt nevar.  

 
2) Piekļuve ģimenēm un citiem cilvēkiem skolā 
 

a) Patversmes 30  
 

Skolēnu ierašanās skolā: 

Vecāki, kuri aizved savus bērnus uz bērnudārzu Patversmes 30 (TPS, PS, MS), varēs pavadīt savu bērnu līdz 
klases durvīm, velkot masku un ievērojot sociālās distancēšanās noteikumus. 

Neviens no vecākiem nevarēs uzturēties ēkā pēc bērna aizvešanas. 
 

Skolēnu došanās prom no skolas: 

Vecāki, kuri ierodas pakaļ saviem bērniem bērnudārzā Patversmes 30 (TPS, PS, MS), varēs sagaidīt savu 
bērnu pie klases durvīm, velkot masku un ievērojot sociālās distancēšanās noteikumus. 

Neviens no vecākiem nevarēs uzturēties ēkā pirms vai pēc bērna paņemšanas. 
 

b) Patversmes 20 
 

Skolēnu ierašanās skolā: 
 

GS, CP un CE2 klases ienāk pa galvenajām durvīm. 
CE1, CM1 un CM2 klases nāk pa aizmugurējām durvīm. No pulksten 8:00 CM2 klase var doties pa taisno uz 
savu klasi. 
Neviens vecāks nedrīkstēs ierasties skolā bez pieraksta. 

  
 

Skolēnu došanās prom no skolas: 



 

 

Skolēniem, kuri nav pieteikti pēcstundu pieskatīšanā, ir jābūt pakaļ plkst. 15:30. Vecākiem ir jāgaida skolas 
autostāvvietā, un jāpaziņo par skolēnu atbildīgajai personai pirms dodas prom ar bērnu. 

 
Bērniem, kas paliek pēc 15:30  jābūt pieteiktiem pēcstundu pieskatīšanā. Dodoties bērnam pakaļ, vecākiem 
jānosūta WhatsApp ziņojums, kurā norādīts bērna uzvārds, vārds un klase desmit minūtes pirms ierašanās skolā 
uz šādu numuru: +371 27 85 03 34. 
Uz šo ziņojumu atbilde netiks sniegta. Bērns gatavojas doties prom no skolas pēc ziņojuma saņemšanas, un tiks 
pavadīts ārā pie galvenajām ieejas durvīm. 

 
Neviens vecāks nedrīkst ieiet skolā bez pieraksta. 

 

c) Stabu 22 

 
Skolēni var ierasties no plkst. 7:30  
Vecākiem nav atļauts ienākt skolā bez sarunātas tikšanās 

 
 

3) Telpās:   
 
a) Skolēniem  

 
⮚ Sākot no GS klases visi skolēni, ieejot skolā, valkās masku (nepieciešamas vismaz 2 maskas dienā, jo 

tās jāmaina ik pēc 4 stundām). 
 

⮚ GS, CP, CE1, CE2, CM1 skolēniem maskas valkāšana būs obligāta, tiklīdz skolēns vairs nav savā 
klasē un atrodas koplietošanas telpās 

 
⮚ Skolēniem sākot no CM2 klases maskas valkāšana būs obligāta klasē un koplietošanas telpās,  

izņemot vakcinētos skolēnus (vakcinācijas sertifikāts jānosūta skolas medmāsai) 
 

⮚ Maskas valkāšana nebūs obligāta fizisko aktivitāšu laikā  
 

⮚ Skolēni mazgā rokas, uzreiz kā ierodas klasē (ar ziepēm vai hidroalkoholisko gēlu atkarībā no bērnu 
vecuma) 

 
⮚ Skolēniem tiks ierādīta vieta klasē pēc plāna, lai atvieglotu kontaktpersonu noteikšanu Covid 

saslimšanas gadījumā  
 

b) Personālam 
 

⮚ Visi darbinieki valkā masku, ieejot ēkās un pārvietojoties koplietošanas telpās 
 

⮚ Vakcinētie pedagogi varēs noņemt masku klasē (vakcinācijas sertifikātu jānosūta medmāsai)  
  

⮚ Skolotāji atstās telpu durvis un logus atvērtus, lai atvieglotu telpu ventilāciju (vismaz 15 min katru 
stundu)  



 

 

 
⮚ Katram skolotājam pirms un pēc lietošanas būs jātīra sava darbavieta (tastatūra, pele, krēsls, galds) ar 

iedotajiem tīrīšanas līdzekļiem 
 

⮚ Vakcinētie administratīvie darbinieki varēs noņemt masku savā birojā, bet būs jāvalkā tā, kad visi 
pārvietosies  

 
 

4) Kopēja aprīkojuma izmantošana:  
 

a) Vispārīgi 
 
⮚ Katram skolotājam pirms un pēc lietošanas būs jātīra sava darbavieta (tastatūra, pele, krēsls, galds) ar 

iedotajiem tīrīšanas līdzekļiem. 
 

⮚ Kad skolēni maina klases, skolotājam būs jāpārliecinās, ka skolēniem tiek nodrošināts nepieciešamais 
līdzeklis, lai viņi varētu dezinficēt savu darbavietu..   

 
b) Bibliotēkas izmantošana 

 

⮚ Skolēniem būs jāmazgā rokas, ieejot bibliotēkā. 
 

⮚ Skolēniem būs jāievēro sociālā distancēšanās un jāvalkā maska. 
 

⮚ Paņemtās grāmatas, kas atgriezīsies atpakaļ bibliotēkā, ir jāglabā 2 dienas pirms tās tiks  noliktas atpakaļ 
plauktā, un tās var aizņemties vēlreiz. 

 
c) Planšetdatoru/datoru/mūzikas priekšmetu/sporta aprīkojuma/tehnoloģiju aparatūras 

izmantošana 
 

⮚ Skolotājiem jāatceras atgādināt katram skolēnam pirms lietošanas notīrīt datoru vai planšetdatoru ar 
dezinfekcijas līdzekļa salveti. 
 

⮚ Skolotāji atgādinās skolēniem mazgāt rokas pirms iekārtu lietošanas 
 
⮚ Pēc lietošanas iekārta būs jātīra un jādezinficē 

 
 

d) Dabaszinātņu telpas (SVT, Fizika-ķīmija)  
 

⮚ Skolēni mazgā rokas, ieejot klasē 
  

⮚ Laboratorijas halātu vairs nebūs iespējams aizņemties no skolas: skolēniem būs jānāk ar savu kokvilnas 
halātu 

 
⮚ Darbavirsma un aprīkojums tiks dezinficēti pirms un pēc mācību stundas 
 

 



 

 

5) Ēdnīcas darbība:  
 
 

- Vidusskolai Stabu ielā 22: lai izvairītos no skolēnu pulcēšanās, ēdnīcas pakalpojumi tiks sadalīti 
pa 20 līdz 30 minūtēm katrai klasei 

 
 

PROTOKOLS GADĪJUMĀ JA IR AIZDOMAS PAR SASLIMŠANU 

AR COVID-19  
 
ŽVRF skolā  ir pilna laika medicīnas dienests: skolas medmāsa Svetlana Stinka 
 
Personas (darbinieki vai skolēni) ar Covid-19 simptomiem vai kuras atrodas karantīnā sakarā COVID, 
aizdomām par COVID vai tāpēc, ka ir bijuši kontaktā ar personu, kas slimo ar Covid-19, nevar apmeklēt 
skolu! 
 

Klīniskā aina:  
 
Aizdomas par saslimšanas gadījumu ir jebkura persona ar akūtas elpceļu infekcijas pazīmēm, drudzi, klepu 

vai elpas trūkumu. Par iespējamiem COVID-19 simptomiem var uzskatīt arī citas pazīmes, piemēram, iekaisis 
kakls, smaržas zudums, garšas zudums, muskuļu sāpes, caureja, sāpes krūšu zonā vai galvassāpes 

 

 
1) Pirms iziet no mājām  

 
- Vecākiem jāuzrauga bērna simptomi, no rīta izmērot temperatūru: ja bērnam ir ar Covid-19 vai 

drudzi saistoši simptomu, vecākiem nevajadzētu vest savu bērnu uz skolu. Vecākiem pēc tam 
jāsazinās ar savu ģimenes ārstu un jāinformē iestāde 
 

- Vecāki nedrīkst atvest uz skolu nevienu karantīnā nonākušu bērnu, kurš bijis saskarsmē ar Covid-
19 slimnieku 
 

- Ja skolēnam tiek apstiprināts Covid-19 gadījums, vecākiem nekavējoties jāpaziņo skolai, 
rakstot uz adresi: infirmerie@ecolejulesverne.lv 

 
 

2) Skolā 
 

Ja izglītības kopienā tiek konstatēts gadījums, vecāki un darbinieki pa e-pastu tiks informēti par EFJV 
tālāko organizāciju un rīcību 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

SAZIŅA 

 
⮚ Darbinieki un vecāki būs šī protokola saņēmēji 
 

⮚ Visiem darbiniekiem jāizlasa šis protokols un jāparaksta "Iepazīšanās apliecinājums" 
 

⮚ Katrai ģimenei būs jāizlasa šis protokols un jāapņemas to ievērot 
 

⮚ Par katru bērnu ģimenēm būs jāaizpilda "Atbildības apliecinājums", apliecinot ar savu godavārdu, ka 

bērnam nav doti medikamenti drudža mazināšanai un ka bērnu uz skolu nevedīs:  
 

- ja ir drudzis virs 37,5 C vai aizdomas par COVID-19 

- zināma COVID-19 gadījumā 

- vai ja bērns atrodas karantīnā, jo bijis kontaktā ar kādu, kas inficēts ar Covid-19 
 



 

 

ATBILDĪBAS APLIECINĀJUMS 

Es, vārds/uzvārds............................................................................................................................... 

likumiskais pārstāvis skolēnam: ........................................................................................................ 

kurš mācās klasē............................................................................................................................... 

parakstot šo dokumentu apliecinu, ka esmu saņēmis/usi "Klātienes mācību organizēšanas protokols 

2021" un esmu iepazinies/usi ar to. 

Apņemos cienīt Žila Verna Rīgas Franču skolas mācību procesa organizēšanu. Lai ievērotu ieviestos 

norādījumus, es apņemos: 

1. nodrošināt manam bērnam vismaz 2 atbilstošas higiēniskās maskas skolas dienai;  

2. pirms došanās uz skolu nomērīt mana bērna temperatūru, vispirms nedodot medikamentus, kas 

var samazināt drudzi. 

3. nesūtīt savu bērnu uz skolu: 

● ja manam bērnam ir drudzis vai ir aizdomas par saslimšanu ar Covid-19; 

● apstiprināts Covid-19 saslimšanas gadījums; 

● ja bērns atrodas karantīnā, jo bijis saskarsmē ar Covid-19 inficēto. 

 

 

Rīgā, ................................... 

Paraksts 


