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Neskatoties uz to, ka bērni un pusaudži ir mazāk nozīmīgs Covid-19 izplatības ķēdes 
posms, viņi ir visvairāk cietuši no Covid-19 ierobežojošiem pasākumiem:

• 180 valstīs izglītības process nenotika klātienē (tika slēgtas skolas);

• 1,5 biljoni skolēnu bija ārpus izglītības procesa;

• Ierobežota izglītošanās;

• Ierobežoti sociālie kontakti;

• Sociālās atstumtības riski.



PVO ieteikumi dažādiem norises scenārijiem

Transmisijas 
līmenis

Indikators Pasākumi

Nav neviena 
saslimšanas 
gadījuma

Nav neviena apstiprināta saslimšanas gadījuma. • Tiek nodrošināta izglītošana par veselības veicināšanas jautājumiem, 
uzlabojot skolēnu veselības iemaņas, t.sk. pareizu roku mazgāšanu;

• Tiek ievēroti visi ikdienas piesardzības pasākumi;
• Tiek uzraudzīts darbinieku un skolēnu veselības stāvoklis;
• Tiek nodrošināts psihosociāls atbalsts;
• Tiek nodrošināta komunikācija ar vecākiem;
• Tiek nodrošināta aktuālākās informācijas apmaiņa.

Sporādiski 
gadījumi

Atsevišķi gadījumi, kas tiek kontrolēti. Gadījumi, 
kas ienesti no ārpuses.

• Turpināt klātienes izglītību un iepriekš minētos pasākumus;
• Stingrāk sekot distancēšanās pasākumiem;
• Vairāk izvēlēties pasākumus brīvā dabā.

Klāsteri Gadījumi, kas saistīti laikā vai telpā. • Veicināt distancēšanās pasākumus (distance un skolēnu grupēšana);
• Ja klāsteris saistīts ar Covid-19 izplatību izglītību, iestādē var tikt 

pieņemts lēmums uz laiku organizēt izglītības procesu attālināti.

Transmisija 
sabiedrībā 

Nekontrolēta saslimšanas gadījumu izplatība, liels 
skaits savstarpēji nesaistītu saslimšanas 
gadījumu, straujš saslimšanas gadījumu 
pieaugums. Nav iespējams izsekot inficēšanās 
ķēdei. 

• Apsvērt iespēju lietot sejas maskas;
• Pastiprināt distancēšanās pasākumus (bērnus nodalīt mazākās grupās);
• Veikt skolēnu un darbinieku skrīningu uz Covid-19;
• Ja Covid-19 izplatība saistīta ar strauju izplatību izglītības iestādēs, var 

tikt apsvērta īslaicīga izglītības procesa organizēšana attālināti.



Personīgie piesardzības pasākumi

Regulāra un pareiza roku higiēna;

Respiratorā higiēna;

Fiziskā distancēšanās;

Nedoties uz izglītības iestādi, ja esi saslimis;

Pareiza sejas maskas lietošana nepieciešamības gadījumā.



Vairāk punktu roku higiēnas nodrošināšanai;

Lietot atkritumu tvertnes, kas noslēgtas ar vāku;

Biežāka atkritumu tvertņu iztukšošana;

Marķēt vietas fiziskās distancēšanās nodrošināšanai;

Biežāka telpu un virsmu (virsmas, kur pieskaras liels skaits cilvēku) tīrīšana;

Veicināt telpu vēdināšanu.

Vides pielāgošana



Ieviest atbilstošus apstākļus Covid-19 ierobežojošo pasākumu nodrošināšanai 
iestādē;

Uzraudzīt darbinieku un skolēnu prombūtnes iemeslus;

Nodrošināt nepieciešamo atbalstu skolēniem, piemēram pareizai roku 
mazgāšanai u.tml.;

Nodrošināt pietiekamu informācijas pieejamību darbiniekiem, skolēniem, 
vecākiem;

Sadarboties ar SPKC epidemiologiem;

Būt gataviem dažādiem situācijas scenārijiem.

Administratīvie pasākumi



ECDC rekomendācijas

Tikai apmēram 5% bērnu ir starp apstiprinātajiem Covid-19 saslimšanas gadījumiem;

Bērniem pamatā raksturīga vidēja vai viegla slimības gaita;

Izglītības iestādēs ir reģistrēti atsevišķi uzliesmojumi;

Ieviešot pietiekamus pasākumus izglītības iestādēs, ir iespējams efektīvi ierobežot 
Covid-19 izplatību;

Izglītības iestādes nav aktuālākais Covid-19 izplatības posms;

Tiek rekomendēta gan izglītības iestāžu darbinieku, gan skolēnu testēšana (iespējams 
izvērtēt siekalu testus).



Itālijas pieredze

Izglītības iestādes atsāk darbu 14. septembrī kā parasti un tā ir nacionālā prioritāte;

Darbs izglītības iestādē tiek organizēts tā, lai skolēni pēc iespējas vairāk uzturētos 
vienā telpā;

Skolotāji pārmaiņus pārvietojas no vienas klases uz otru;

Ir cieša sadarbība starp skolām un vietējām sabiedrības veselības institūcijām;

Kopš 26. aprīļa ir obligāts pienākums nēsāt sejas maskas visiem, kas vecāki par 6 
gadiem, atrodoties sabiedriskās vietās, kur nevar ievērot fizisko distancēšanos;

Noteikta 1 metra fiziskā distance starp personām, bet starp skolēnu un skolotāju 
galdiem - 2 metri;

Kontroles protokoli skolēniem un darbiniekiem ierodoties iestādē, bet temperatūras 
monitorings noteikts mājās;

Īpaša uzmanība jāpievērš telpu ventilācijai;

Vadlīnijas sabiedriskajam transportam, izglītības iestādēm uzsākot darbu (transports ir 
kritiskākais jautājums).



Horvātijas pieredze

Roku higiēna;

Nodalītas klases (klases burbulis);

Fiziskā distance 1-4 klasei - maksimāli iespējamā, 5-8 klasei - ne mazāk kā 1,5 metri, 
vidusskolā – 2metri;

Ja nevar nodrošināt 1,5 metru vai 2 metru distanci:

-Studenti un skolēni lieto sejas masku (izņemot 1-4 klases skolēnus)

Vai

-Skolēni klasē tiek sadalīti grupās, kuras izsēdina apkārt skolotājam;

Rekomendācijas bērna ar slimības pazīmēm izolācijai.



Dānijas pieredze

Maijā skolas atsāka klātienes nodarbības;
10.augustā atsākās jaunais mācību gads;
1 metra fiziskā distancēšanās;
Tiek regulētas cilvēku plūsmas ierodoties un aizejot, kā arī pārtraukumos;
Nodalītas klases (klašu burbuļi) pa 20-30 skolēniem, bet iespējami izņēmumi;
Roku, respiratorā higiēna, telpu tīrīšana, slimības pazīmju uzraudzība;
Sejas maskas tikai transportā;
Rekomendācijas rīcībai, ja bērnam ir slimības pazīmes;
Cieša sadarbība ar sabiedrības veselības institūcijām, nepārtraukti tiek pilnveidotas 
rekomendācijas;
Aktīva informācijas izplatīšana par drošības pasākumiem dažādos līmeņos;
Distances apmācība pieejama riska grupas bērniem;
Scenāriji daļējai vai pilnīgai iestādes slēgšanai.



Vācijas pieredze

Rekomendācijas drošības pasākumiem skolās nosaka federālās valdības, ņemot vērā 
situāciju katrā reģionā individuāli;

Pamatmērķis ir nodrošināt skolu darbu klātienē;

Kompleksu pasākumu pieeja;

Roku higiēna un respiratorā higiēna, ventilācija;

1,5 metru fiziskā distancēšanās;

Vecāku un skolēnu pārstāvju iesaistīšana;

Distancēšanās pasākumi (nodarbības ārtelpās, regulēts stundu saraksts, papildus 
attālinātās mācības);

Sejas masku lietošana, ja saskaras ar citu grupu skolēniem;

Papildus pasākumi riska grupām.



Izraēlas pieredze

Ar slimības pazīmēm nedrīkst apmeklēt izglītības iestādi;

Klasē drīkst atrasties līdz 18 skolēniem un tiek nodalīts, lai nesatiktos vairāk par 5 
klasēm;

Miksētas mācības (tiešsaistē un attālināti);

No 4.-12. klasei klases telpā lieto sejas maskas;

Pārtraukumi dažādām klašu grupām, dažādos laikos;

Nenotiek pasākumi ar pulcēšanos;

Roku, respiratorā higiēna

Telpu ventilācija;

Ik dienas vecāku parakstīta veselības deklarācija;

Pie ieejas tiek nodrošināta vecāku un citu apmeklētāju uzraudzība (veselības 
stāvoklis).



Paldies par uzmanību!
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