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Nr. 4
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes
“Jelgavas Centra pamatskola”

Kārtība par apmeklētāju uzturēšanos izglītības iestādē
Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem
Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

1. Kārtība nosaka apmeklētāju plūsmu un uzturēšanos Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības
iestādē “Jelgavas Centra pamatskola” (turpmāk– izglītības iestāde) laikā, kad valstī noteikti
ierobežojumi Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai.
2. Izglītības iestādē netiek pieļauta personu, tai skaitā darbinieku un skolēnu klātbūtne, kuriem
noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai parādījušies Covid-19 infekcijai raksturīgie
simptomi (klepus, sāpes kaklā, paaugstināta temperatūra, apgrūtināta elpošana).
3. Apmeklētāju plūsmu izglītības iestādē regulē dežurants.
4. Apmeklētāji, ierodoties izglītības iestādē, piesakās dežurantam un norāda apmeklējuma mērķi,
uzturēšanās laiku, apmeklējamo personu un tālruņa numuru saziņai.
5. Dežurants informē apmeklētājus par izglītības iestādē noteiktajiem drošības pasākumiem Covid19 infekcijas izplatības ierobežošanai.
6. Apmeklētāju pienākums ir ievērot izglītības iestādes norādes par distancēšanos, roku higiēnu un
mutes un deguna aizsegu lietošanu.
7. Apmeklētāju, tai skaitā izglītojamo likumisko pārstāvju (turpmāk – vecāki), plūsma izglītības
iestādē ir ierobežota saistībā ar piesardzības pasākumu īstenošanu Covid-19 infekcijas izplatības
novēršanai.
8. Vecāki vai pavadošās personas izglītojamos pavada līdz ieejai izglītības iestādē un sagaida āra
teritorijā.
9. Komunikācijai ar izglītības iestādes darbinieku apmeklētāji izmanto elektroniskās saziņas rīkus
vai zvana pa tālruni.
10.
Apmeklētāju ienākšana izglītības iestādē ir pieļaujama gadījumos, kad tikšanās ar darbinieku
ir neatliekama un konkrētā jautājuma risināšana nav iespējama attālināti.

11.
Apmeklētājiem aizliegts uzrunāt izglītojamos bez izglītības iestādes darbinieka klātbūtnes,
izņemot gadījumus, kad apmeklētāji ir bērna likumiskie pārstāvji.
12.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki skolas vadībai un atbalsta personālam atrodami skolas
mājaslapā jcp.lv .
13.
“Kārtība par apmeklētāju uzturēšanos izglītības iestādē” stājas spēkā 2021. gada 1. septembrī.
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