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Izdots saskaņā ar MK 09.06.2020. noteikumu
Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
26.1. punktu

1. Studiju un darba process Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžā, turpmāk –
Koledžā, tiek organizēts klātienē.
2. Pasliktinoties epidemioloģiskajai situācijai, papildus risku identifikācijas vai ārējos
normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, katedras sadarbībā ar direktora vietnieci studiju
darbā nodrošina pāreju uz daļēji vai attālinātu studiju procesa īstenošanu, atkarībā no
epidemioloģiskās situācijas. Katras katedras vadītājs nosaka klātienes un attālinātu studiju
proporciju un nodrošina studiju programmā studējošo informēšanu.
3. Prakses studiju programmās notiek saskaņā ar prakses vietas nosacījumiem.
4. Savstarpējā saziņa starp studējošiem un kuratoriem, docētājiem par studiju procesa
izmaiņām notiek ar e-pasta, tālruņa vai citu abpusēji pieejamu digitālo platformu
starpniecību, kā arī ievietojot informāciju Koledžas timeklī https://www.psk.lu.lv/.
5. Koledža informē darbiniekus un studējošos par nepieciešamību sekot savam veselības
stāvoklim, ievērot distancēšanos un roku higiēnu, par Covid-19 infekcijas simptomiem un
rīcību, ja parādās elpceļu infekcijas slimības pazīmes (paaugstināta temperatūra, drudzis,
klepus, iesnas, sāpes kaklā, elpas trūkums).
6. Informatīvie materiāli Koledžā un dienesta viesnīcā izvietoti visiem labi pieejamās vietās.
7. Koledžā noteikta kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanas prasības. Ar minēto kārtību iepazīstināti studējošie un darbinieki. Minētā
kārtība publiskota Koledžas tīmekļvietnē.
8. Koledžā katru dienu tiek veikta studējošo apmeklējumu uzskaite.
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9. Koledžā netiek pieļauta personu, tai skaitā studējošo un darbinieku klātbūtne, kuriem
noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, vai parādījušās elpceļu infekcijas
slimības pazīmes vai apstiprināta Covid-19 infekcija.
10. Koledžas darbiniekiem un apmeklētājiem, tai skaitā studējošajiem, ierodoties Koledžā,
līdzi jābūt mutes un deguna aizsegiem (turpmāk - sejas maska). Pēc atbildīgā Koledžas
darbinieka vai docētāja pieprasījuma personai ir jāuzvelk sejas maska.
11. Ja akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes ir sākušās uzturēšanās laikā Koledžas telpās:
11.1.

darbiniekam ir pienākums nekavējoties informēt par to savu tiešo vadītāju,

Koledžas atbildīgo peronu vai personāla daļu;
11.2.

studējošajiem – docētāju, kuratoru vai Koledžas atbildīgo personu;

11.3.

uzlikt sejas masku un atstāt Koledžas telpas;

11.4. nekavējoties sazināties ar savu ģimenes ārstu par turpmāko ārstēšanas režīmu;
11.5.

informēt par to attiecīgi tiešo vadītāju, personāla daļu, grupas kuratoru vai citu

Koledžas atbildīgo personu.
12. Jebkuram Koledžas darbiniekam ir pienākums informēt Koledžas atbildīgo personu par
personu veselības stāvokļa uzraudzību, ja kādam Koledžā ir akūtas elpceļu infekcijas
slimības pazīmes un kurš nevar pierādīt ar ārstniecības iestādes izdotu izziņu par to, ka šai
personai ir cita saslimšana ar 5.punktā minētajiem simptomiem. Ar šādiem simptomiem
minētajai personai nekavējoties jāpamet Koledžas telpas un:
12.1. ja medicīnisko pārbaužu rezultātā netiek uzrādīts Covid-19 infekcijas risks, persona
var atgriezties pie kārtējo darba vai studiju uzdevumu izpildes;
12.2. atgriezties Koledžas telpās atļauts, tikai uzrādot personāla daļai (darbiniekiem),
kuratoram (studējošajiem)

vai Koledžas atbildīgajai personai ārsta izziņu par to, ka

aizdomas par Covid-19 infekciju nav apstiprinājušās, vai Covid-19 testa negatīvu rezultātu.
13. Par personas veselības stāvokļa tiešo uzraudzību un Koledžas Covid-19 infekcijas
ierobežošanai norīkoto atbildīgo personu informēšanu ir atbildīgi:
13.1. lekcijā vai nodarbībā - klātesošais akadēmiskais personāls;
13.2. citos gadījumos - struktūrvienības vadītājs.
14. Ja darbiniekam vai studējošajam ir nopietni veselības traucējumi – tiek izsaukta
Neatliekamā medicīniskā palīdzība.
15. Studējošiem un darbiniekiem nekavējoties jāinformē Koledžas atbildīgā persona, ja viņiem
konstatēta Covid-19 infekcija.
16. Ja Koledžas studējošam apstiprināta Covid-19 infekcija, noteikta karantīna vai pašizolācija
un Slimību kontroles un profilakses centrs, turpmāk - SPKC ir noteicis obligātus
pretepidēmijas pasākumus, kuru dēļ studējošais nevar ilgstoši apmeklēt nodarbības
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klātienē, atkarībā no apstākļiem katedras vadītājs informē studējošo par turpmāko rīcību attālinātām studijām vai studiju pārtraukumu.
17. Ja Koledžas darbiniekam noteikta karantīna vai pašizolācija, bet darbnespējas lapa netiek
noformēta, lēmumu par attālinātas darba pienākumu izpildes sākšanu, darba uzdevumiem
un to izpildes kontroli pieņem darba tiešais vadītājs, informējot pamatstruktūrvienības
vadītāju, personāla daļu un Koledžas direktoru.
18. Saņemot informāciju par personas inficēšanos ar Covid-19 infekciju, par darba aizsardzību
norīkotā persona Koledžā:
18.1. informē Koledžas direktori;
18.2. sazinās ar SPKC un precizē nepieciešamos pasākumus;
18.3.

ar SPKC sniegto informāciju un nepieciešamo rīcību iepazīstina Koledžas vadību;

18.4. sadarbojoties ar iesaistītajām Koledžas struktūrvienībām, nodrošina Koledžas
vadības pieņemto lēmumu izpildi, lai nodrošinātu epidemioloģisko drošību;
18.5. sadarbojas

ar

SPKC,

sniedz

nepieciešamo

informāciju

un

aktualizē

epidemioloģiskās drošības pasākumus atkarībā no situācijas attīstības.
19. Nepieciešamības gadījumā tiek pieņemts lēmums par daļēji attālinātu vai attālinātu studiju
procesu.
20. Koledžas

timeklī

https://www.psk.lu.lv/

tiek

nodrošināta

darbinieku,

studējošo

informēšana par šo rīcības plānu.
21. Koledžas darbinieki nodrošina informācijas, kas iegūta pildot darba pienākumus,
konfidencialitāti.
22. Informāciju par inficēto personu un kontaktpersonām aizliegts izpaust, izņemot situāciju,
kad tas nepieciešams epidemioloģiskās izmeklēšanas veikšanai un darba drošības
nodrošināšanai.
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