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“Par ārkārtējais situācijas izsludināšanu ”

]. Vispārīgiejautājumi

Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes “Mazulītis” kārtības noteikumi (turpmāk—
noteikumi) saistībā ar valstī ārkārtējās situācijas izsludināšanu nosaka:
1.1.1. kārtību, kādā pirmsskolas izglītības iestādē (turpmāk -— iestāde) uzturas bērnu

likumiskie pārstāvji vecāki (turpmāk-vecāki) un citas personas;
1.1.2. kārtību, kā bērns tiek aizvests uz iestādi un no tā aizvests;
1.1.3- personālam (nirpmāk-pedagogs vai aukle vai darbinieks) kārtību, sagaidot bērnu

iestādē un nodot bērnu vecākiem.
Vecākiem un citām personām tiek ierobežota ieeja iestādē, ar mērķi nepieļaut jaunā
koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 izplatību.
Laikā, kad bērns atrodas iestādē, par uzņemto bērnu dzīvību un veselību atbild iestādes
personāls.

2. Noteikumivecākiemun citām personām

Vecākiem un citām personām stingri ievērot iekšējās kārtības un drošības noteikumus, kā
arī citus valstī noteiktos sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošibas
pasākumus.
Uzturoties iestādes teritorijā, vecākiem un citām personām obligāti ievērot savstarpēju
divu metru distanci.
Citas personas darbiniekam nosauc savu vārdu, uzvārdu (uzrādot personu apliecinošu
dokumentu) un skaidro savu ierašanās mērķi. Citas personas turpmāk ievēro darbinieka
norādījumus un rīkojas saskaņā ar “Kārtību, kādā pirmsskolas izglītības iestādē
“Mazulītis” uztm'as izglītojamo vecāki un citas personas”.
Vecākibērnu uz iestādi atved ne vēlāk kā līdz plkst. 9.00.
Pedagogs vai aukle katru dienu no rīta uzņemot bērnu iestādē mēra ķermeņa temperatūru.
Bērns netiek uzņemts iestādē, ja viņam parādas kaut niecīgas elpošanas ceļu infekcijas
simptomi (iesnas, šķaudīšana, klepus, sāpes kaklā, paaugstināta ķermeņa temperatūra).
Par bērna ierašanos vai neierašanos vecākiem attālināti jāinformē grupas pedagogus vai
iestādes administrācija pa tālruni: 63436131, 27899840.
Iestādē drīkst ienākt tikai pa durvīm, kuras'iepriekš norādījusi iestādes administrācija.
Ierodoties iestādē un turpmāk katru pirmdienu vecāks paraksta Apliecinājumu (žurnālā
“Apliecinājums” vai platformā e—klasē), ka nav apmeklējuši Covid-l9 skartās valstis vai
teritorijas, nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un
vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu
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Pirms parakstīšanās žurnālā “Apliecinājums”, vecāks un citas personas dezinficē rokas ar
dezinfekcijas līdzekli, kurš atrodas pie ārdurvīm. Ja pie ārdurvīm atrodas kāds vecāks vai
cita persona, jāpagaida, kamēr viņš aiziet un tikai tad drīkst doties parakstīties žurnālā.
Vecākiem, kas atved bērnu uz iestādi jāinformē grupas pedagogu zvanot pa telefonu (10
minūtes iepriekš) vai pie durvīm par bērna ierašanos iestādē.
Pedagogs vai aukle sagaida bērnu pie ārdurvīm, ieved garderobes telpā un paiīdz
noģērbties.
Ja bērns atrodas rotaļu laukumā, vecāki izņem bērnu un dodas mājās. Pēc bērna
izņemšanas no iestādes, bērns nedrīkst atgriezties iestādes teritorijā vai telpās.
Pēcpusdienā, izņemot bērnu no iestādes telpām, vecāks informē grupas pedagogu, zvanot
pa tālruni (10 minūtes iepriekš) vai pie durvīm par ierašanos iestādē. Vecāks sagaida pie
ārdurvīm, kamēr pedagogs vai aukle izvedis bērnu līdz ārdurvīm un nodod vecākam.

3. Atbildība par noteikumu neieverošanu

Par ārkārtējās situācijas un izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu un
aizliegumu pārkāpšanu paredzēta atbildība Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā (176.2 un 176.3panti) un Krimināllikumā (225.1 pants).

4. Noslēguma jautājumi
Vadītājas pieņemšanas laiki ārkārtējās situācijas laikā notiek attālināti trešdienā no plkst.
15.00 līdz 17.30, citās darba dienās no plkst.8.30 līdz 12.00, e—pasts:
mazulitis©liepajaedulv,tālrunis: 63436131, 27899840.
Pirms bērna uzņemšanas iestādē ārkārtējās situācijas laikā bērna vecākus ar noteikumiem
attālināti iepazīstina grupas pedagogs.
Noteikumi ir novietoti pie iestādes informācijas stenda, platformā “e—klase”, kā arī iestādes
mājas lapāwww.mazulitisjiepajaedulv.
Iestādes vadītāja ar noteikumiem attālināti iepazīstina katru darbinieku, nosmot dokumentu
pa e-pastu un ievietojot platformā “e-klase”.


