PIESARDZ BAS
PASĀKUMI
NOMETN S
sa rokasgrāmata b rnu
nomet u r kotājiem

Nometnes organizatoram jānodro ina:
nometnes reģistrē ana un saska o ana interneta
vietnē www.nometnes.gov.lv;
darbinieku testē ana un dalībnieku testē ana (ja
nometne ilgāka par 7 dienām), informācijas
apmai a par testē anas norisi pirms nometnes
sākuma;
nometnes darbinieku un dalībnieku instruē ana
par nometnes dienas re īmu, personīgās higiēnas,
dezinfekcijas līdzek u lieto anu, uzturē anos
telpās, ēdienrei u organizē anu, rīcību āra
aktivitātēs un pārgājienos un citiem dro ības
pasākumiem, kā arī par mutes un deguna aizsega
lieto anu nometnes dalībniekiem un personālam;
dalībnieku vecāku (likumiskā pārstāvja)
informē ana par nometnes noteikumiem, t.sk., par
prasību veikt dalībniekam SARS-CoV-2 vīrusa
RNS noteik anas testu, par dalībnieka atve anu
un aizve anu no nometnes, kā arī par iz em anu
no nometnes, ja dalībniekam, atrodoties nometnē,
parādās ak tas elpce u infekcijas slimības
pazīmes, vai atbilsto i kompetento iestā u
norādījumiem tiek noteikti epidemioloģiskās
dro ības pasākumi Covid-19 saslim anas
gadījumā;
kontaktinformācija un saraksti par visām
personām, kas atradu ās nometnē;
atbildīgā persona un proced ra rīcībai, ja
nometnes dalībnieku vai personāla vid tiek
konstatēts Covid-19 saslim anas gadījums..
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Nometnē var piedalīties:
darbinieki, kuriem pēdējo 48 stundu
laikā pirms nometnes sākuma ir
veikts Covid-19 tests un tas ir
negatīvs,
dalībnieki, kuriem pēdējo 48 stundu
laikā pirms nometnes sākuma ir
veikts Covid-19 tests un tas ir
negatīvs.
Nometnes dalībniekiem un personālam
testus veic par valsts pie irto finansējumu.

Ja nometnes norises laiks ir ilgāks par 7
dienām, nometnes organizētājs organizē
dalībnieku un darbinieku atkārtotu
testē anu 6.-7.dienā.
Neveikt SARS-CoV-2 vīrusa RNS
noteik anas testu var darbinieki un
dalībnieki, kuri var apliecināt, ka ir veiku i
pilnu vakcinē anās procesu vai izslimoju i
Covid-19.
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Pirms nometnes norises nometnes dalībnieki un
darbinieki noslēdz līgumu ar nometnes
organizētāju par dalību un darbu nometnē. Lai
veiktu SARS-CoV-2 vīrusa RNS noteik anas
testu, ar noslēgto līgumu dalībnieki un
darbinieki dodas uz testa veik anas vietu.
Testa rezultāts tiek nos tīts testējamai
personai elektroniski, vai (pēc ievie anas) tiek
izsniegts sertifikāts, kas apliecina testa
rezultātu.
Nometnes organizators var sa emt statistisku
pārskatu par nometnes dalībnieku un darbinieku
testē anas rezultātu.
Testu nodo anas procesu koordinē
Veselības inspekcija, testē anu veic
E. Gulbja labratorija.
Informācija par testu nodo anu E. Gulbja
laboratorijas automātā un automātu
atra anās vietām, laboratorijas filiālēm un
darba laikiem: https://www.egl.lv
Kontaktinformācija E. Gulbja laboratorijā;
tālr. 26400127 vai 26543521
E-pasts: sandra@egl.lv
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Testē anas iespējas::
pie iestādes, kurā plānota nometnes norise,
nometnes organizators organizē rutīnas
siekalu paraugu nodo anu epidemioloģiski
dro ā veidā (piesakot uz projekti@vi.gov.lv),
un laboratorijas kurjers sa em nodotos
paraugus, nogādā laboratorijā analīzei;
nodot siekalu paraugu automātā (robotam)
testam, vismaz nedē u pirms nometnes
uzsāk anas nometnes organizatoram nos tot
laboratorijai dalībnieku un darbinieku sarakstu
ar mobilā telefona numuriem. Tad dalībnieki
un darbinieki sa ems QR kodu un varēs
sa emt stobri u siekalu testam un pēc tam
nodot paraugu robotam 48 stundas pirms
plānotā nometnes sākuma;
nodot siekalu paraugu laboratorijā, iepriek
piesakot to laboratorijai, tad sa emot
laboratorijā parauga nodo anas trauci u, un
epidemioloģiski dro ā veidā nododot testu
tālākai analīzei.

Gan dienas, gan diennakts nometnes
dalībnieki ne ātrāk kā 7 dienas pirms
nometnes darbības sākuma sa em
ģimenes ārsta izzi u, kurā apliecināts,
ka bērnam nav infekcijas slimību
pazīmes un vi nav bijis kontaktā ar
Covid-19 saslimu ajiem vai to
kontaktpersonām.
Netiek pie auta personu, kurām
noteikta pa izolācija, mājas karantīna
vai izolācija, klātb tne nometnē.
Netiek pie auta bērnu un darbinieku ar
elpce u infekcijas slimību pazīmēm
klātb tne nometnē.

Nometnes organizators nodro ina bērnu un
darbinieku veselības skrīningu (temperat ras
mērī ana, elpce u saslim anas pazīmes), veicot
vizuālu novērojumu.
Nometnes organizatora
norīkota persona to veic;
pirmajā dienā diennakts nometnēs;
dienas nometnēs - katru dienu.
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Darbinieka pienākums ir pārtraukt
darba pienākumu veik anu,
informēt nometnes organizatoru
par situāciju un doties mājās, kā arī
telefoniski sazināties ar ģimenes
ārstu, lai vienotos par turpmāko
ārstē anas re īmu.
Nometnes organizētājs nodro ina
personu, kura aizstāj saslimu o
darbinieku.

Darbinieks var atgriezties nometnē tikai ar
ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis
darbnespējas lapu).
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Nometnes norises vietā jāb t izolācijas
telpai, kurā nodro ina tā pa a pieaugu ā,
kas kontaktējās ar bērnu pirms tam,
klātb tni
Jāsazinās ar bērna vecākiem, kuri
nekavējoties ierodas pēc bērna un telefoniski
sazinās ar ģimenes ārstu.
Bērnam nodro ina sejas masku, ko lietot, ja
nepiecie ams atstāt izolācijas telpu.
Ja slim anas pazīmes konstatētas diviem vai
vairāk bērniem, bērni jāizolē, nodro inot
pieaugu ā klātb tni, par notiku o tiek
informēti vecāki un zi ots SPKC.
Ja tiks konstatēts Covid-19 infekcijas gadījums,
kas b s saistīts ar konkrēto nometni, SPKC
epidemiologi noteiks īpa us pretepidēmijas
pasākumus atbilsto i konkrētajai situācijai un
sniegs individuālas rekomendācijas nometnes
vadībai. Kontaktus sazi ai skatīt eit:
https://spkc.gov.lv
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Viena grupa = 20 bērni un mazāk.
Vienas grupas ietvaros var
neievērot 2 m distancē anos.
Nometnē atrodas TIKAI bērni un
darbinieki.
Vecāki, apmeklētāji un citas
nepiedero anas personas nometnē
neatrodas (iz emot kontrolējo o
iestā u darbiniekus, kas veic savus
amata pienākumus).

Nometnēs, kas tiek organizētas
brīvā dabā vai atsevi ķās ēkās
(vienā ēkā darbojas 1 grupa), ir
pie aujama vairāku grupu dalība, ja
tiek veikti visi nepiecie amie
epidemioloģiskās dro ības
pasākumi un nodro ināts, ka o
grupu dalībnieki un darbinieki
nometnes darbības laikā
nesastopas (katrai grupai ir
noteiktas savas telpas/darbības
zonas un personāls).
Koplieto anas telpas var izmantot
vairākas grupas pēc noteikta stingra
grafika, nekrustojoties un ievērojot
starplaiku 20 min. Starplaikā tiek
veikta telpu uzkop ana, dezinfekcija,
vēdinā ana. Vienlaikus katrai grupai
jānodro ina atsevi ķu labierīcību
izmanto ana

Aizliegta bērnu un personāla
pārve ana uz citām nometnes
grupām un grupu apvieno ana, kā
arī vienas nometnes mai as laikā
neuz em jaunus dalībniekus.
Organizējot bērnu dienas re īmu,
priek roka tiem pasākumiem, kur
iespējams distancēties, un
pasākumiem ārpus telpām.
Ēdinā ana organizēta katrai
nometnes bērnu grupai atsevi ķi.
Nometnes norise notiek tikai to
noteiktajā teritorijā (norises vietā).
Netiek rīkotas aktivitātes ārpus īm
teritorijām, iz emot gadījumus, ja
nometnes dalībnieki attiecīgajā
vietā ir vienīgie apmeklētāji.
Vienā autobusā nevar braukt
vairākas nometnes grupas.

DIENNAKTS NOMETNĒS:
Diennakts nometnēs (sporta, m zikas
un dejas nometnēs) ir at auta sporta
treni u (nodarbību), m zikas un
dejas nodarbību norise iek telpās
nometnes grupas ietvaros.
DIENAS NOMETNĒS:
Sporta treni i (nodarbības),
m zikas un dejas nodarbības drīkst
norisināties TIKAI ĀRTELPĀ ,
ievērojot noteikumus: ne vairāk kā
20 personas (neskaitot sporta
speciālistus un sporta darbiniekus,
nodarbību vadītājus) un netiek
izmantotas ģērbtuves.
IEK TELPĀS - sporta aktivitātes,
treni i, m zikas un dejas nodarbības
NAV ATĻAUTAS.
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R pīga un regulāra roku higiēna.
Pirms un pēc ē anas, pēc tualetes
apmeklējuma, pēc pastaigām, pēc
aktivitātēm gan telpās, gan ārā.
Mācīt bērniem pareizi mazgāt
rokas, vadoties pēc SPKC
mājaslapā publicētajiem
ieteikumiem.
Roku mazgā anu veikt vismaz 20
sekundes.
Darbinieku roku dezinfekcijai
pieejamā vietā jāizvieto 70% spirtu
saturuo us roku dezinfekcijas
līdzek us.
Gan dienas, gan diennakts nometnes
dalībnieki ne ātrāk kā 7 dienas pirms
nometnes darbības sākuma sa em
ģimenes ārsta izzi u, kurā apliecināts, ka

Nepieskaties sejai (acīm, degunam
un mutei) ar nemazgātām rokām.
Darbinieki nometnē izmanto
mai as apģērbu.
Jār pējas par dro u vsu izlietoto
individuālo aizsardzības līdzek u
savāk anu.
Nepiecie ams par pēties arī par
bie i lietoto priek metu tīrī anu un
dezinfekciju.
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Virsmu tīrī anai izmantot 70%
spirtu saturo us dezinfekcijas
līdzek us.
R pīgi jāizvērtē koplieto anas
priek metu nepiecie amība. Nelieto
to, ko nav iespējas mazgāt un
dezinficēt.
Regulāri jāvēdina telpas vai
jānodro ina ventilācija.
Telpu mitrā uzkop ana vismaz
2x dienā.
Tualetes telpu mitrā uzkop ana
vismaz 1x trīs stundās.

Detalizēta informācija par telpu tīrī anu un
dezinfekciju pieejama SPKC mājaslapā:
www.spkc.gov.lv

A ILD
D O BA
NO AC J MI
EL
NOME
O GANI
ANAI

Dal bnieki gu sav s individu laj s
vai armijas tipa telt s.
Pirms dal bnieks dodas telt , tai
j b t i v din tai.
Ja nav iesp jas noma g t rokas,
b rnam pieejams de infekcijas
l d eklis.
anas laik iesp ju robe s b rni
iev ro 2m distanci viens no otra.
Pastiprin ta de infekcijas kontrole
nometnes norises laik , de infic jot
virsmas, kur m pieskaras liels
personu skaits.
J i veido atsevi a telts/vieta, kur
i ol t dal bnieku vai darbinieku, ja
tam par d ju s saslim anas
pa mes.
Pastiprin ta de infekcijas kontrole
nometnes norises laik , de infic jot
virsmas, kur m pieskaras liels personu
skaits.

Ja par d ju ies simptomi,
darbinieks vai b rns p c iesp jas
tr k dodas u d vesvietu.
Nometnes person lam ir j b t
pieejam m sejas mask m, cimdiem,
ko vajad bas gad jum i mantot.
J i vair s no aktivit t m, kas
prasa cie u kontaktu.
Katru dienu j v dina teltis un
gu ammaisi.
Regul ra ekip juma, din anas un
tualetes vietas de infic ana.
Vienas grupas ietvaros var kop gi
gatavot st. Var b t viena diena
i dales vieta, bet katra grupa to
apmekl atsevi os laikos.
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