PAMATPRINCIPI:

AKTUĀLIE
DROŠĪBAS PASĀKUMI

Nepulcēties un
distancēties

Ievēro 2+2 principu

Sargāt sevi un
līdzcilvēkus

Lieto aplikāciju

Stingri izvērtēt
riskus

B

A

C

Maskas

• Visās telpās, kur vairāk par 1 cilvēku, izņemot mājsaimniecības
• Sabiedriskajā transportā arī bērniem no 7 gadu vecuma

Darbs

• Attālināti, ja darba speciﬁka to pieļauj
• Darbavietā maskas un citi individuālie aizsardzības līdzekļi

Izglītība

• Klātienē bērnudārzi un speciālās
izglītības iestādes
• Klātienē individuālas konsultācijas
12. klasēm, profesionālās izglītības
valsts pārbaudes darbu kārtotājiem un
skolēniem, kas pakļauti priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas riskam
• Klātienē maska, vēdinātas telpas,
virsmu un roku dezinfekcija,
plūsmas nepārklājas
• 1.-12. klase mācās attālināti

• 1. - 4. klase klātienē var mācīties drošajās
pašvaldībās
• Attālināti profesionālās skolas, studējošie
un pieaugušie, izņemot atsevišķas
augstākās izglītības studiju programmas
medicīnas nozarē
• Klātienē konsultācijas studējošajiem
atsevišķās augstākās izglītības studiju
programmās un tiem, kam studiju
pēdējais gads

Veselība

• Ārkārtas situācija veselības aprūpes jomā • Ambulatoro speciālistu konsultācijas
iespēju robežās notiek attālināti
• Ierobežoti plānveida pakalpojumi
slimnīcās

Sabiedriskais
transports

• Maskas gan pasažieriem no 7 gadu vecuma, gan vadītājam
• Pasažieru skaits nepārsniedz 50% transportlīdzekļa ietilpības
• Pasažieri ievēro visas pārvadātāja norādes, neaizņem atzīmētās sēdvietas

Valsts un
pašvaldību
pakalpojumi

• Attālināti vai individuāli pēc pieraksta

Publiski
pasākumi

• Nenotiek

Pulcēšanās

• Nepieciešamības gadījumā viens mājsaimniecības pārstāvis var tikties ar vienu
citas mājsaimniecības pārstāvi
• Sapulces, gājieni un piketi nenotiek

Privāti
pasākumi

• Nenotiek, izņemot vienas mājsaimniecības lokā

Atpūtas,
izklaides
vietas

• Nedarbojas, izņemot brīvdabas teritorijas

Kultūrvietas

• Nedarbojas, izņemot muzeju āra
teritorijas
• Darba laiks no 6.00 līdz 20.00

• Bibliotēkas izsniedz grāmatas
• Vienvirziena apmeklētāju plūsma

Sports

• Treniņi ārā individuāli vai grupā līdz
10 dalībniekiem + treneris
• Sporta inventāra noma tikai ārā
• Treniņi iekšā tikai profesionāļiem

• Nenotiek pasākumi, izņemot profesionāļu
komandu sporta spēļu starptautiskās un
augstāko līgu sporta sacensības un
starptautisko olimpisko sporta federāciju
sporta sacensību kalendārā iekļautās
sacensības bez skatītājiem
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Maskas
10 m2 cilvēkam
Nepārsniedz 20 % telpas ietilpības
Darba laiks no 6.00 līdz 20.00
Svētdienas skola attālināti

• Laulības dzimtsarakstu nodaļā vai
baznīcā, piedaloties personām, kas
noslēdz laulību, un diviem pilngadīgiem
lieciniekiem

• Maskas, distance
• 25m2 cilvēkam
• Tirdzniecības vietu apmeklē pa
vienam, izņemot ar bērnu līdz 12 g.v.
vai ar asistentu
• Ieeja ar iepirkšanās grozu, ratiem
vai somu
• Apmeklētāju uzskaites sistēma

• Pie ieejas informācija par maksimālo
apmeklētāju skaitu
• Apmeklētāju plūsmas kontrole
• Atbildīgā persona par epidemioloģisko
drošību
• Iekšējā kontroles sistēma
• Reklāmas ierobežojumi

Reliģiskā
darbība

Tirdzniecība

Veikali,
tirdzniecības
centri,
tirgus

• Netiek ierobežota distances
tirdzniecība, e-komercija
• Pieejami pirmās nepieciešamības
pakalpojumi, ievērojot drošības
noteikumus
• Klātienē strādā:
- aptiekas (arī veterinārās)
- optikas veikali
- DUS
- grāmatnīcas
- veikali, kuros tirgo pārtiku
(vismaz 70% no preču klāsta)
- veikali, kuros tirgo higiēnas preces
(vismaz 70% no preču klāsta)

- tirdzniecības vietas, kurās tirgo:
- pārtikas preces
- higiēnas preces
- pirmās nepieciešamības
saimniecības preces
- mobilo telefonu priekšapmaksas kartes
- tabaku, piederumus smēķēšanai
- dzīvnieku barību un preces
- preses izdevumus
- sabiedriskā transporta biļetes
- mutes un deguna aizsegus un
individuālos aizsardzības līdzekļus
- pašu ražoto lauksaimniecības produkciju
- sēklas, stādus, dēstus, sīpolus un
dārzniecības preces
- vadus, pagarinātājus, lādētājus
elektroprecēm
- līdzekļus dezinsekcijai un deratizācijai

Ēdināšana

• Ēdienu izsniedz tikai līdzņemšanai
• Bērnudārzos, drošo pašvaldību skolās un darba vietās klātienē, ievērojot
drošības noteikumus

Sociālā
aprūpe

• Ievēro epidemioloģiskās drošības un piesardzības pasākumus
• Jaunus klientus uzņem, izvērtējot individuāli

Tiesvedība,
bāriņtiesas

• Maksimāli rakstveidā vai attālināti

Skaistumkopšana

© Valsts kanceleja, 2021

• No 1. 03. var sniegt tikai friziera, manikīra,
pedikīra un podologa pakalpojumus,
ievērojot drošības principus:
- pakalpojuma sniedzējs par savu darbību
ziņo Veselības inspekcijai
- klientam 25 m2
- klientam pareizi uzvilkta maska,
nosedzot degunu un muti
- aizpildīta paškontroles lapa
- vienam klientam dienā viens pakalpojums
- pakalpojuma sniedzējs valkā
vienreizlietojamos cimdus un FFP-2
vai FFP-3 respiratoru bez vārsta

- starp klientiem vismaz 20 min. pauze,
15 min. vēdināšana, klientu plūsmas
nepārklājas
- pieejama informācija par drošības
noteikumiem
- pieejami dezinfekcijas līdzekļi
- aizliegta pakalpojumu sniegšana
pie klienta mājās
- noteikta atbildīgā persona par
drošības noteikumu ievērošanu

