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Par personīgās higiēnas un profilakses pasākumiem 

pirmsskolas grupās ārkārtējās situācijas laikā 

 

 

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 7.maija rīkojumu Nr.254 “Grozījumi Ministru 

kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu” 

izsludināt visā Latvijas teritorijā ārkārtējo situāciju līdz 2020. gada 9.jūnijam ar mērķi ierobežot 

Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā un pamatojoties uz Slimību 

profilakses un kontroles centra (SPKC) sniegtajām rekomendācijām izglītības iestādēm, 

pirmsskolas izglītības iestādēm un citiem bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem ar 

2020.gada 18.maiju: 

 

1. Uzdodu pirmsskolas grupu tehniskajiem darbiniekiem – pirmsskolas skolotāju palīgiem: 

1.1. katru dienu veikt rotaļlietu mitro tīrīšanu vai mazgāšanu, izmantojot mazgāšanas 

līdzekļus, pirmsskolas grupās neizmantot mīkstās rotaļlietas, kuras nav iespējams 

mazgāt; 

1.2. regulāri tīrīt un dezinficēt virsmas un priekšmetus (durvju rokturus, izlietņu krānus, 

grupas ārdurvju koda atslēgu), kuriem bieži pieskaras cilvēki, izmantojot dezinfekcijas 

līdzekļus; 

1.3. regulāri tīrīt un vēdināt telpas 

2. Uzdodu skolas apkopējām rīta cēlienā apstrādāt ar dezinfekcijas līdzekli vārtu kodu 

sistēmas un āra rotaļlaukumu iekārtu slidkalniņus, trepju margas, u.c. biežāk aizskaramās 

vietas . 

3. Uzdodu pirmsskolas grupu/ dežūrgrupas skolotājām no rīta pēc grupas durvju atslēgšanas 

novietot pie ārdurvīm no ārpuses dezinfekcijas līdzekli roku dezinfekcijai.  

4. Nosaku par atbildīgajām personām dezinfekcijas pasākumu veikšanā pirmsskolā – 

medmāsu S. Sjaksti. 

5. Pastiprinātu dezinfekciju veikt COVID-19 infekcijas izplatīšanās laikā. 
6. Uzdodu grupu/ dežūrgrupu pirmsskolas skolotājiem pārrunāt ar izglītojamajiem, kā arī 

informēt bērnu vecākus, par personīgās higiēnas nepieciešamību: 

6.1. ārkārtējās situācijas laikā bērniem ir aizliegts uz pirmsskolas grupu nest 

personīgās rotaļlietas; 

6.2. bieži un rūpīgi mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc sabiedrisku vietu 

apmeklēšanas, pirms ēšanas,  pirms pieskaršanās sejai, pēc tualetes apmeklējuma; 

6.3. ja nav iespējas nomazgāt rokas – ieteicams dezinficēt rokas ar spirtu saturošiem roku 

dezinfekcijas līdzekļiem; 



 

 

6.4. atcerēties, ka skārienjutīgās ierīces, piemēram telefonu virsmas, var būt arī piesārņotas 

ar vīrusiem un baktērijām, tādēļ ieteicams regulāri tās tīrīt, izmantojot spirtu saturošos 

dezinfekcijas līdzekļus; 

6.5. izvairīties no pieskaršanās sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām; 

6.6. izvairīties no tuva kontakta ar cilvēkiem, kuriem ir akūtas elpceļu infekcijas simptomi, 

jāievēro 2 metru distance; 

6.7. klepojot un šķaudot nosegt muti un degunu ar vienreizlietojamo salveti, kuru pēc 

lietošanas izmest atkritumos, un pēc tam nomazgāt rokas. 

7. Ar šī rīkojuma stāšanos spēkā spēku zaudē 2020.gada 16.marta rīkojums Nr.15/1-10/6 
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DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 


