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Valdība šodien, 2020. gada 24. novembrī, vienojās ieviest stingrākus drošības pasākumus Covid-19 izplatības mazināšanai vairākās
sabiedrības darbības jomās. Skolās, kuras turpina darbu klātienē, būs jānodrošina 3 m2 telpu platība vienai personai. Savukārt
pedagogiem būs pienākums izglītības procesa laikā un ārpus izglītības procesa lietot mutes un deguna aizsegus, lai mazinātu
infekcijas izplatības risku no pedagoga uz bērniem.
Nosacījumi par masku nēsāšanu skolotājiem un telpu platību 3 m2 personai stāsies spēkā 30. novembrī. Ja nav iespējams ievērot
telpu nosacījumus, tad mācību darbs ir plānojams daļēji attālināti, organizējot to mazākās grupās.
No 27.novembra 12 novados tiks ieviesti īpaši piesardzības pasākumi, tostarp, mācības klātienē notiks tikai pirmsskolā un 1.- 4.
klašu grupā: Varakļānu novadā, Aknīstes novadā, Baldones novadā, Salacgrīvas novadā, Krāslavas novadā, Daugavpils pilsētā,
Mārupes novadā, Mālpils novadā, Smiltenes novadā, Garkalnes novadā, Limbažu novadā un Salaspils novadā. Šajās teritorijās būs
jāpārtrauc arī sporta treniņi, un sporta gaitas turpināt drīkstēs tikai Latvijas pieaugušo izlases, Olimpiskās vienības un
Paralimpiskās vienības sportisti, kā arī komandu sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu komandu pilngadīgi profesionāli
sportisti.
Šajās 12 pašvaldībās Covid-19 izplatība ievērojami pārsniedz vidējos rādītājus valstī, tāpēc nepieciešams ieviest papildu drošības
pasākumus. Kā ļoti augsts rādītājs Covid-19 izplatībai reģionā tiek atzīts, ja 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000
iedzīvotājiem ievērojami pārsniedz vidējo rādītāju valstī, un šajās teritorijās šobrīd šis rādītājs ir pārsniegts

Epidemioloģiskās izmeklēšanas dati liecina, ka visbiežāk Covid-19 izplatība skolēnu vidū notiek tādēļ, ka pedagogs ir inficējis
bērnus. “Kaut gan ar Covid-19 saslimušo skolēnu ir skaitliski vairāk, skolotāju risks saslimt ar Covid-19 izglītības iestādē ir trīs reizes
lielāks,” ir atzinis Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta
direktors Jurijs Perevoščikovs.
Izglītības un zinātnes ministrija aicina skolas papildu uzmanība pievērst telpu vēdināšanai, jo tas ir efektīvs veids visu gaisa pilienu
infekcijas slimību izplatības samazināšanai. Skolas var arī apsvērt jaunāko klašu bērnu mācībām izmantot citas, lielākas telpas
skolā, kuras patlaban nav aizņemtas, jo vecāko klašu skolēnu mācās attālināti.
Lai gan šobrīd klātienē var notikt praktiskās mācības dažādos izglītības posmos (profesionālās skolas, augstskolas, pieaugušo
izglītība), tomēr nav pieļaujams, ka praktisko mācību norise notiek neierobežotam cilvēku skaitam. Līdz ar to valdības veiktie
grozījumi paredz, ka šādos gadījumos vienlaicīgi vienā telpā varēs atrasties ne vairāk kā 10 vienas mācību grupas pārstāvji. Šāds ir
minimāli pieļaujamais cilvēku skaits, cik šobrīd valstī var pulcēties privāti, sportojot vai veicot citas darbības.
Valdība vienojās arī par stingrākiem piesardzības pasākumiem sportā. Lai samazinātu iespējamo cilvēku skaitu, kas sporta
nodarbību laikā vienlaicīgi atrodas iekštelpās, ir noteiktas papildu prasības sporta pasākumu organizēšanā - lielāka platība uz vienu
cilvēku (15m2); telpā var atrasties ne vairāk kā 20% no maksimāli iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj telpas ietilpība.
Šodien valdībā apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu” stāsies spēkā, sākot no 27. novembra.
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