BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS „RĪGAS SKOLĒNU PILS”
Krišjāņa Barona iela 99, Rīga, LV-1012, tālrunis 67848826, 27006054, e-pasts bjcrsp@riga.lv

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Rīgā
2020. gada 31.augusts

Nr.BJCRS–20–7–nts

Grozījums Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” 21.09.2016. iekšējos
noteikumos Nr. BJCRSP-16-3-nts “Izglītojamo drošības noteikumi”
Izdarīt Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils 21.09.2016. iekšējos
noteikumos Nr.BJCRSP-16-3-nts “Izglītojamo drošības noteikumi” (turpmāk –
Noteikumi) šādus grozījumus:
1. Papildināt Noteikumu 1.punktu ar 1.2.13.apakšpunktu šādā redakcijā
“1.2.13. Epidemioloģiskās drošības noteikumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai (22.pielikums)”.
2. Papildināt Noteikumus ar 22.pielikumu
22. pielikums
BJC „Rīgas Skolēnu pils”
2016. gada 21.septembra
noteikumiem Nr. BJCRSP-16-3-nts
(31.08.2020. Noteikumu Nr.BJCRSP-20-7-nts redakcijā)

Epidemioloģiskās drošības noteikumi Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai
1. Audzēkņi iespēju robežās ierodas Centrā tieši uz savu nodarbību sākumu un
pēc nodarbības bez vajadzības neuzkavējas Centra telpās.
2. Darba dienās ienākt Centrā pa norādītajām ieejām: Centrālā ieeja – A, Labās
puses ieeja (Daugavas sporta nams) – B, Kreisās puses ieeja (Rīgas Centra humanitārā
vidusskola) – C.
A ieeja (Centrālā)
Angļu valoda /L.Rubine/
Arheoloģija un Vecrīgas vēsture
Bērnu kora studija”Odziņas”

Angļu valoda /O.Belecka/
Eksotisko deju grupa “Anarkali”
Estētikas skola
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Bērnu jogas grupa “Bindu”
Karatē
Koris “Accolada”
Meiteņu koris “Rīga”
Ritmoplastika
Sporta deju studija ”Dzintarjūra”
Vokālais ansamblis “Rīga”

Ģitārspēle
Koklētāju ansamblis “Austriņa”
Mākslas pulciņš “Jautrās krāsas” /M.Krasta/
Multiplikācija, multimediju darbnīca,
Arhitektūra un Eiropas kultūra
Sporta bridžs
Vizuālā māksla un dizains
Zīmēšana-gleznošana /I.Stupāne/

B ieeja – Labā puse (Daugavas sporta nams)
Akordeonistu ansamblis “Opuss”
Angļu valoda ( M.Baltā)
Dāvanu darbnīca
Floristika un dāvanu dizains
Foto
Kino klubs/ Filmu darbnīca
Mūsdienu deju grupa “Karkadē”
Orientēšanās sports
TDA “Uguntiņa”

Dambrete
Datorgrafika
Elektronikas pamati un robotika
Folkloras kopa “Kokle”
IT Jaunrade
Kokapstrāde un dizains
Latviešu valoda
Pūtēju orķestris
Vijoļspēle

C ieeja – Kreisā puse (Rīgas Centra humanitārā vidusskola)
Apģērbu stils un mode
Juveliermāksla/Koka modeļu sacensības
Keramika /Tēlniecība
Lego
Matu sakārtošana
Meiteņu koris ”Rīga”/pirmsskola/
Mākslas pulciņš “Krāsa un forma”
Meiteņu koris ”Tonika”
Modelēšanas un konstruēšanas pamati
Modes akadēmija
Popgrupa “Brīze”
Rotaslietu darināšana
Sporta deju studija ”Dzintarjūra” /pirmsskola/ Tautas deja
Teātris
Tekstildizains
Vācu valoda
Vokālā studija
Zīmēšana-gleznošana /M.Mickēviča/
Zīmēšana-gleznošana /L.Laura/
3. Ienākot telpās jādezinficē rokas.
4. Pa kāpnēm un gaiteņiem pārvietoties pa labo pusi.
5. Nodarbību laikā izmanto tikai personīgo inventāru un līdzekļus, kā arī Centra
inventāru ko iespējams pēc nodarbības dezinficēt. Savas drošības un veselības nolūkos
var izmantot mutes un deguna aizsegu.
6. Pirms un pēc nodarbībām nedrūzmēties koplietošanas telpās, kur tas
iespējams ievērot savstarpēju 2 m distancēšanos.
7. Nodarbību laikā pulciņa/grupas ietvaros var neievērot 2 m distancēšanos,
izņemot koru, vokālo ansambļu un citu dziedošo kolektīvu nodarbībās, kur jāievēro 2 m
distance.
8. Ievērot roku higiēnu, mazgāt rokas ar ziepēm pirms un pēc nodarbības, kā arī
pēc tualetes apmeklēšanas, pēc deguna šņaukšanas, klepošanas vai šķaudīšanas, pirms
ēšanas un dzeršanas, kad rokas ir acīmredzami netīras.
9. Roku mazgāšana - Saslapina rokas un apakšdelmus zem tekošas ūdens
strūklas. Pārklāj rokas ar ziepēm un ziepes rokās saputo. Vismaz 15 sekundes enerģiski
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ieziepē visas roku virsmas, to veicot, kārtīgi no visām pusēm berž plaukstas, pirkstu
starpas, pirkstu galus pretējās rokas delnās, abu plaukstu virspusi, abus īkšķus pretējās
rokas delnās, kā arī iztīra nagus.

Ziepējot rokas nevajag turēt zem ūdens strūklas. Jāatceras, ka pēc paviršas mazgāšanas
uz rokām paliek vietas, kur var saglabāties infekcijas slimību izraisītāji. Pēc tam vismaz
10 sekundes rokas skalo zem tekošas ūdens strūklas.
Roku mazgāšanas laikā izvairās no ūdens šļakstīšanās vai pieskaršanās izlietnei.
Rokas nosusina ar papīra vienreizlietojamo dvieli vai ar žāvētāju, tam nepieskaroties.
Roku dezinfekcija bez mazgāšanas vēlama tikai tad, ja rokas nav acīmredzami netīras.
10. No oktobra, lai novērstu drūzmēšanos, pēc garderobes apmeklējuma
nekavējoties doties uz nodarbību telpām pa norādītajām kāpnēm. No telpām uz
garderobi pēc nodarbībām audzēkņi dodas pa norādītajām kāpnēm, apģērbjas un
nekavējoties atstāj telpas.
11. Nepieciešams sekot līdzi informatīvajām norādēm Centrā, kā arī jāpilda
interešu izglītības skolotāja vai pasākuma organizētāja norādījumi.
12. Ja, atrodoties Centrā, parādās slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas
trūkums), jāinformē interešu izglītības skolotājs (turpmāk – Skolotājs) un medicīnas
māsa.
13. Neapmeklēt nodarbības, ja ir parādījušās elpceļu infekcijas slimības
pazīmes vai ir atradies starp personām, kam ir noteikts pienākums ievērot stingru
izolāciju, pašizolāciju vai mājas karantīnu pēdējo 2 nedēļu laikā.
14. Pēc jebkāda veida slimošanas Centrā atgriežas tikai ar ārsta zīmi. Ārsta zīme
jāiesniedz pirmajā dienā, atgriežoties Centrā. Vecāku rakstīta kavējumu attaisnojuma
zīme iespējama tikai ārkārtas ģimenes apstākļu dēļ.
M.Vilciņa

Direktore
T.Kalvāne
27006035
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