Reģistrācijas Nr. 4515802737; Sesku iela 72 - 32, Rīga, LV-1082, Latvija
+371 67592999; +371 29411041
www.talmacibasvsk.lv; rtv@talmacibasvsk.lv

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Rīgā
2021. gada 1. novembrī

Nr. 1-19/06

Kārtība, kādā tiek nodrošināta
Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošana
Izdota saskaņā ar Ministru kabineta
28.09.2021. noteikumu Nr. 662
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid–19
infekcijas izplatības ierobežošanai” 113.1. apakšpunktu

I.

Vispārīgie jautājumi

1. Iekšējie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā organizē izglītības procesu
Rīgas Tālmācības vidusskolā (turpmāk – RTV), nodrošinot drošu izglītības procesu, lai
mazinātu RTV darbiniekiem un izglītojamiem risku inficēties ar Covid–19, īstenojot
Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 “Epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktos informēšanas,
distances ievērošanas, higiēnas un personas veselības stāvokļa uzraudzības pamatprincipus.

2. Noteikumi ir saistoši visiem RTV darbiniekiem, izglītojamiem un viņu vecākiem.
II. Izglītības procesa organizēšana

3. RTV izglītības process tiek īstenots tālmācībā bez tiešas kontaktēšanās iespējām.
III. Epidemioloģiskās drošības pamatnoteikumi

4. RTV darbinieki, pilngadīgie skolēni un nepilngadīgo skolēnu vecāki vai viņu likumiskie
pārstāvji ir atbildīgi par savu vai izglītojamā veselības stāvokli.

5. RTV izglītojamiem, kuri apmeklē ārpusskolas interešu izglītības nodarbības, skola
nodrošina nepieciešamo datu iesniegšanu E. Gulbja laboratorijai un iespēju veikt obligāto
testēšanos savas dzīvesvietas tuvumā.

6. RTV biroja telpās netiek pieļauta personu (izglītojamo un darbinieku) ar elpceļu
infekcijas slimību pazīmēm (drudzis, klepus, elpas trūkums) klātbūtne.

7. Ja RTV darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas
slimības pazīmes, viņa pienākums ir:
7.1. pārtraukt darbu un doties mājās;
7.2. telefoniski informēt direktoru un sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par
turpmāko ārstēšanas režīmu;
7.3. ja iespējams kontakts ar citiem cilvēkiem, jālieto mutes un deguna aizsegs;
7.4. darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ģimenes ārsta noslēgtu darba nespējas lapu.

8. Klātienē izglītības procesa nodrošināšanā RTV birojā piedalās personas, kurām
ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un kuras to uzrāda RTV direktoram.

9. Apmeklētāju ierašanās RTV biroja telpās pieļaujama tikai neatliekamos gadījumos,
ievērojot visas epidemioloģiskās drošības prasības.

10. Apmeklētājiem RTV biroja telpās jālieto mutes un deguna aizsegs.
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