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KĀRTĪBA COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI 

STARPTAUTISKAJĀ KOSMETOLOĢIJAS KOLEDŽĀ 
Izdoti saskaņā ar: 

Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojums Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu". 
https://likumi.lv/ta/id/326729  

Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumi Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 
infekcijas izplatības ierobežošanai". https://likumi.lv/ta/id/326513/redakcijas-datums/2021/10/11 

 
1. Kārtības mērķis ir ierobežot Covid-19 izplatību SKK un sabiedrībā. 

2. Praktiskās lekcijas notiek attālināti un klātienē, ievērojot valstī noteiktās 

epidemioloģiskām prasības un pieņemtos lēmumus, kā arī šos noteikumus “Kārtība Covid-

19 infekcijas izplatības ierobežošanai Starptautiskajā Kosmetoloģijas koledžā”; 

3. Teorētiskās lekcijas var notikt atbilstoši valstī noteiktajām epidemioloģiskām prasībām un 

valstī pieņemtajiem lēmumiem: attālināti, studējot patstāvīgi un izmantojot tiešsaistes 

platformas vai klātienē; 

4. Studenti SKK klātienē ierodas SKK lekciju sarakstā norādītajā laikā vai pēc individuālā 

pieraksta, saskaņojot ar SKK administrāciju vai pedagogu.  

5. Saziņai ar administrāciju izmanto tālruni, e-pastu vai tiešsaistes platformas. 
https://skk.lv/kontakti/; 

6. Dokumentu iesniegšanu un parakstīšanu rekomendēts veikt elektroniski un parakstīt ar 

elektroniski drošu parakstu. 

 

ATBILDĪGĀS PERSONAS 
7. Atbildīgā persona par COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanu SKK: direktore 

(turpmāk- atbildīgā persona); 

8. Atbildīgā persona par saziņu ar studentiem – SKK administratore. Atbildīgā par saziņu ar 

pedagogiem- SKK personāla speciāliste. 

9. Atbildīgā persona par sadarbspējīgu sertifikātu pārbaudīšanu ir SKK biroja administratore 

un lietvede savā darba laikā. 

10. Atbildīgā persona par ārzemju studentiem, vieslektoriem un viesiem – SKK starptautisko 

projektu koordinators. 

11. Ar atbildīgajām personām var sazināties pa e-pastu: info@skk.lv vai tālruni: 26378425. 
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DROŠĪBAS PRINCIPI 

12.  Lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā, ir ievērojami šādi pamatprincipi: 

12.1. informēšana; 

12.2. distancēšanās; 

12.3. higiēna; 

12.4. personas veselības stāvokļa uzraudzība. 

 

13. Informēšana 

13.1. SKK biroja administratore SKK telpās izvieto paziņojumus: 

13.1.1. SKK nedrīkst atrasties personas ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm; 

13.1.2. SKK nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna 

vai izolācija; 

13.1.3. Par divu metru distances ievērošanu koplietošanas telpās; 

13.1.4. Pareiza roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumi; 

13.1.5. Par mutes un deguna aizsega lietošanu. 

14. Darbiniekiem un studējošiem jāseko savam veselības stāvoklim; 

15. Ja SKK darbiniekam, studentiem veicot darba un studiju pienākumus, parādās akūtas 

elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieka pienākums 

ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās, telefoniski informēt SKK biroja 

administratori un sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu; 

16. Ja darbiniekam vai izglītojamam ir nopietni veselības traucējumi – tiek izsaukta 

Neatliekamās medicīniskās palīdzība; 

17. SKK darbiniekiem, studentiem un piegādātājiem ieteicams lejupielādēt aplikāciju 

“Apturi Covid”; 

 

18. UZTURĒŠANĀS KĀRTĪBA SKK 

18.1. Klātienes studiju procesā, darba pienākumu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā 

piedalās tikai personas ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Personas, 

kurām ir klīniskās universitātes slimnīcas konsīlija lēmums par personas vakcinācijas 
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atlikšanu uz noteiktu laiku, līdz pilna vakcinācijas kursa pabeigšanai studiju procesā 

piedalās tikai attālināti.1 

18.2. Visas personas, kuras SKK telpās uzturas ilgāk par 15 minūtēm, tiek reģistrētas 

apmeklētāju reģistrā. Par reģistra uzturēšanu atbild SKK atbildīgā persona. 

Apliecinājuma veidlapa un reģistru skatīt 2. pielikumā. Visi dati būs redzami saraksta 

dalībniekiem. Personas dati tiks izmantoti epidemioloģijas pasākumu nodrošināšanai. 

18.3. Pakalpojumu sniedzēji, kuri sniedz tehniskos un atbalsta pakalpojumus SKK telpās, 

laiku saskaņo ar SKK administratori. Atbalsta pakalpojumu sniedzējs var nelietot 

mutes un deguna aizsegu, ja telpā atrodas viens vai spēj uzrādīt sadarbspējīgu 

vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. 

18.4. Modeļi/pacienti, kuri ierodas uz praktiskajām nodarbībām uzrāda sadarbspējīgu 

vakcinācijas sertifikātu. 

18.5. Modeļu/pacientu nepieciešamību konkrētās tēmas apguvei izvērtē pedagogs, ņemot 

vērā, ka jāierobežo trešo personu uzturēšanās koledžā. 

18.6. Plānojot nodarbības, izglītības metodiķe paredz, lai tiktu ierobežota drūzmēšanās; 

18.7. SKK telpās nedrīkst drūzmēties. 

18.8. Drūzmēšanās risku novēršana: 

Drūzmēšanās riski Kā tos novērst 

Beidzoties lekcijām 
Beidzoties lekcijai, students nekavējoties 
atstāj koledžas telpas 

Starpbrīži 
Starpbrīžus savas lekcijas laikā nosaka 
pedagogs 

Ģērbjoties uz praktiskajām nodarbībām 

1. Ielas drēbes tiek novilktas un atstātas 
lielajā garderobē 1.stāvā. 
2. Darba apģērbs (praktisko nodarbību 
apģērbs) tiek pārvilkts nodarbības telpā, 
novēršot drūzmēšanos gaitenī. 
Mantas tiek glabātas speciāli paredzētajos 
skapīšos, izņemot tad, ja nodarbība notiek 
306. telpā 

Modeļi, kuri gaida nodarbību 

Ierodas noteiktajos laikos. 
Piekrišanas pilda studenta darba vietā. 
Pedagogs paredz, ka modelis ierodas 
konkrētajā laikā un negaida koridorā, bet 
dodas uzreiz uz studenta darba vietu. 

                                                           
1Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojums Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu". https://likumi.lv/ta/id/326729 “5.34. 
klātienes augstskolu un koledžu izglītības studiju procesā, darba pienākumu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā piedalās tikai personas ar 
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Personas, kurām ir klīniskās universitātes slimnīcas konsīlija lēmums par personas vakcinācijas 
atlikšanu uz noteiktu laiku, līdz pilna vakcinācijas kursa pabeigšanai studiju procesā piedalās tikai attālināti” 
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Sekretariāts 

Komunicēt attālināti: pa tālruni, e-pasts, 
WhatsApp, Zoom u.c. 
Klātienē tikai saņemt dokumentus, 
iepriekš saskaņotajā laikā. 
Telpā ne vairāk par vienu apmeklētāju 

Gaitenis, gaidot piekļuvi 306., 310., 311. 
kab. 

Izmantot C korpusa galveno ieeju, atstāt 
drēbes 1. stāva garderobē, uz kabinetiem 
dodas pa galvenā korpusa kāpnēm 

 

Pedagogi darba apģērbu pārvelk 114. 
kabinetā 

 

19. DROŠĪBAS REŽĪMI 

Darbības režīmi SKK telpas no 11.10.2021. 

Epidemioloģiski droša vide – telpa vai teritorija, 
publiska vai privāta pasākuma norises, pakalpojuma 
sniegšanas vai darba vieta, kurā atrodas tikai pilnībā 
vakcinētas vai pārslimojušas personas. (MK 662. 
punkts 2.23) 

306., 310. un 311., 

3. stāva koridors starp telpām 306. un 310. 

114. 

332., 334., 333 

Priekštelpa starp 332. un 334. 

Administrācijas telpa 
Epidemioloģiski nedroša vide – telpa vai teritorija, 
publiska vai privāta pasākuma norises, pakalpojuma 
sniegšanas vai darba vieta, kurā esošo personu 
vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas fakts nav 
zināms vai kura neatbilst epidemioloģiski drošas vai 
daļēji drošas vides prasībām. (MK 662. punkts 2.25) 

1. stāvs, visas koplietošanas telpas, kas nav minētas 
iepriekšējos punktos – gaiteņi, tualetes 
 
Sekretariāts 

 

SERTIFIKĀTU PĀRBAUDES KĀRTĪBA UN PIEKĻUVE TELPĀM 

20. Ierodoties SKK un pārvietojoties pa “Biznesa augstskola Turība” (BAT) drošas vides 

telpām2, visām personām jābūt līdzi sadarbspējīgam vakcinācijas vai pārslimošanas 

sertifikātam un personu apliecinošam dokumentam – pase vai personas apliecība. 

21. Sadarbspējīgu sertifikātu var uzrādīt elektroniski (kā QR koda attēlu vai Pdf dokumentu 

viedierīcē) vai drukātā formā. 

22. SKK telpās sadarbspējīgu sertifikātu pārbaudi veic SKK biroja administratore vai 

lietvede. 

23. Covid-19 pārslimojušās un pret Covid-19 vakcinētās personas tiek identificētas, 

pārliecinoties par attiecīgā sertifikāta esamību, izmantojot tīmekļvietni 

                                                           
2 Drošības režīmi noteikti “Kārtība, kādā tiek nodrošināta Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai SIA 
“Biznesa augstskola Turība”. 
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https://covid19sertifikats.lv/verify un pārbaudot uzrādīto sertifikātu un personu apliecinošu 

dokumentu.  

24. SKK pedagogam un personālam ir tiesības lūgt uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu. 

25. “Biznesa augstskola Turība” telpās, kurās noteikts drošs režīms, sadarbspējīgu sertifikātu 

jāuzrāda BAT personālam. 

26. Tā kā SKK izmanto BAT infrastruktūru, SKK studējošiem, nodarbinātajiem un viesiem 

jāievēro BAT iekšējie dokumenti. 

27. Piekļuve telpām 

27.1. Studentiem un pedagogiem uz lekcijām jāierodas savlaicīgi, lai paspētu uzrādīt 

sadarbspējīgu sertifikātu un veikt drošu piekļuvi telpām. 

27.2. Lai nodrošinātu drošu režīmu, 3.stāva telpās varēs iekļūt tikai pēc sadarbspējīga 

sertifikāta uzrādīšanas. 

27.3. 3. stāva telpās - 306., 310. un 311., no SKK puses piekļuvi nodrošinās SKK 

biroja administratore, lietvede vai pedagogs, pārliecinoties par atbilstošu sadarbspējīgu 

sertifikātu. 

27.4. Piekļuvi 3. stāva telpās - 306., 310. un 311., no SKK puses var organizēt pa 

grupām, lai novērstu drūzmēšanos. 

27.5. Piekļuve bibliotēkai un tās lietošanas kārtība noteikta “Kārtība, kādā tiek 

nodrošināta Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai SIA “Biznesa augstskola Turība”. 

 

SEJAS MASKU (AIZSARGMASKU, MUTES UN DEGUNA AIZSEGA) LIETOŠANA 

SKK 

28. Visās telpās jālieto  mutes un deguna aizsegs un koptelpās jāievēro 2 metru distance 

vienam no otra3. 

29. Mutes un deguna aizsegu nelieto  students, kuram veic sejas procedūru mācību nolūkos. 

 

HIGIĒNA UN PERSONAS VESELĪBAS STĀVOKĻA UZRAUDZĪBA 

30. SKK nodrošina dezinfekcijas līdzekļus; 

31. Visiem apmeklētājiem jārūpējas par individuālo higiēnu; 

                                                           
3 Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojums Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu". https://likumi.lv/ta/id/326729 “5.30. 
izglītības procesa īstenošanā telpās, kur atrodas vairāk par vienu personu, tiek lietotas sejas maskas, izņemot Ministru kabineta 2021. gada 
28. septembra noteikumu Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 17.1., 17.3., 17.4., 17.7. 
un 17.8. apakšpunktā minētos gadījumus.” 
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32. Pedagogs nodrošina regulāru mācību telpu vēdināšanu astronomiskās stundas ietvaros un 

ikreiz, kad mācību procesa laikā mācību telpā monitorētā CO2 koncentrācija gaisā pārsniedz 

1000 ppm.4; 

33. SKK nodrošina regulāru telpu un virsmu, tai skaitā inventāra un darba aprīkojuma, 

tīrīšanu un dezinfekciju, īpašu uzmanību pievēršot virsmām un priekšmetiem, ar kuriem 

cilvēki bieži saskaras (piemēram, durvju rokturi, galdu virsmas, krēslu roku balsti, krāni) 

(pielikumu Nr.3); 

34. SKK telpās  netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne (tas 

attiecas gan uz izglītojamiem, gan darbiniekiem, klientiem) (1.pielikums); 

35. Vizuālo skrīningu (vizuāla apskate), veic pedagogs pirms nodarbības/individuālās 

tikšanās, lai identificētu personas ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm (piemēram, 

klepus, drudzis, elpas trūkums); 

36. Personas, kuras skrīninga (vizuālās apskates) laikā tiek identificētas kā potenciāli 

infekciozas (ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes), netiek ielaistas lekciju norises 

telpās, un tām tiek rekomendēts telefoniski sazināties ar savu ģimenes ārstu; 

37. Klātienes lekcijās/praktiskajās nodarbības nedrīkst piedalīties personas, kurām noteikta 

pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija; 

38. Jebkuram SKK darbiniekam, klientam vai viesim ir tiesības aizrādīt par higiēnas un 

distances principu neievērošanu. Par to arī ziņot SKK atbildīgajai personai; 

39. Pedagogs izsniedz lekciju/individuālās tikšanās apmeklētājiem reģistrācijas sarakstu par 

atbilstību epidemioloģijas prasībām. 

40. Studenti informē koledžu par inficēšanos ar Covid-19, atrašanos izolācijā, mājas 

karantīnā vai pašizolācijā.5 

 

41. RĪCĪBAS PLĀNS COVID-19 IZPLATĪBAS GADĪJUMĀ 

 

41.1. Atbildīgās personas nekavējoties informē pedagogus, studentus un personālu par 

izmaiņām studiju darba organizācijā; 

                                                           
4 MK 662. “113.2. nodrošina regulāru mācību telpu vēdināšanu astronomiskās stundas ietvaros atbilstoši 
izglītības iestādes apstiprinātajam katras mācību telpas individuālajam vēdināšanas režīmam un katru reizi, kad 
mācību procesa laikā mācību telpā monitorētā CO2 koncentrācija gaisā pārsniedz 1 000 ppm.” 

5 MK 662.  “114. Pilngadīgais izglītojamais vai nepilngadīgā izglītojamā likumiskais pārstāvis informē izglītības 
iestādi par izglītojamā inficēšanos ar Covid-19, atrašanos izolācijā, mājas karantīnā vai pašizolācijā.” 
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41.2. Informācijas kanāli grupu  WhatsApp, grupu e-pasti, SKK mājas lapa 

https://skk.lv/ . 
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Pielikums Nr1. 
SKK infekciju slimību ierobežošanas kārtība 

Algoritms: 

1. Novērtēšana (pedagogs vizuāli novērtē veselības stāvokli pēc minētajiem aprakstiem par augšējo 

elpceļu saslimšanām,  pie nepieciešamības izmēra temperatūru, ne augstāk, kā 37,2 t; 

2. Aizdomas par studenta augšējo elpceļu saslimšanu (uzliek sejas masku, students dodas uz mājām, 

rekomendējam sazināties ar ģimenes ārstu); 

9 students var atgriezties SKK tikai ar ģimenes ārsta izziņu, ka ir vesels; 

3. Izvēdināt telpas un veikt virsmas dezinfekciju konkrētajā vietā, kur persona ar aizdomām par 

augšējo elpceļu saslimšanu atradusies. 

Augšējo elpceļu pazīmes:  

Kakla sāpes iedalāmas četrās stadijās, ar visām minētajām stadijām aizliegts apmeklēt 

Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas telpas: 

x Pirmajā kakla sāpju stadijā, kas izpaužas kā kņudēšana un skrāpēšana; 

x Otrā kakla sāpju stadija izpaužas ar sāpēm,  kakls sāp, klepus un ir nepatīkamas 

sajūta, var būt temperatūra; 

x Trešās kakla sāpju stadijas laikā rīkles galā novērojams aplikums, klepus, 

spēcīgs klepus,  var būt temperatūra; 

x Ceturtā kakla sāpju stadija raksturojama arī kā atveseļošanās process. 

Elpošanas orgānu saslimšanas pazīmes: 

 Iesnas jeb rinīts ir deguna gļotādas iekaisums, ar visām minētajām pazīmēm aizliegts 

apmeklēt Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas telpas: 

x izdalās sekrēts no deguna;  

x apgrūtināta elpošana;  

x ožas zudums; 

x galvassāpes; 

x var būt temperatūra. 
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Pielikums Nr.2 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 

"Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai". 

un Slimību profilakses un kontroles centra  

rekomendācijas publisko pakalpojumu sniedzējiem 

 

 

Apliecinājums 

Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas studenti, apmeklētāji, 

darbinieki 

Ar savu parakstu apliecinu, ka: 

 
1. Neatbilstu kādai no personu grupām, kam ir noteikts pienākums ievērot mājas 

karantīnu, izolāciju vai pašizolāciju saistībā ar Covid-19 infekciju vai aizdomām par 

to; 

2. Man nav augšējo elpceļu infekcijas slimības, kā arī šobrīd man nav novērojamas 

elpceļu infekcijas pazīmes (piemēram, paaugstināta temperatūra, klepus, rīkles 

iekaisums, iesnas, elpas trūkums); 

3. Esmu iepazinies ar SKK iekšējās kārtības noteikumiem; 

4. Ievērošu izstrādātos SKK  kārtības noteikumus par COVID-19 infekciju slimības 

ierobežošanu; 

5. Ievērošu visus higiēnas noteikumus. 

 

Informējam, ja būs konstatēts  kāds saslimšanas gadījums, dati tiks nodoti Slimību 

profilakses un kontroles centram, lai varētu sazināties ar Jums par epidemioloģijas 

pasākumiem. 
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Reģistrācijas saraksts par atbilstību epidemioloģijas prasībām 

 

Datums 

 

Vārds, uzvārds 

 

Grupa 

 

Auditorija 

Laiks 

No - Līdz 

 

Telefona nr. 

 

Paraksts 
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Pielikums Nr.3 

IEKŠTELPU DEZINFEKCIJAS KĀRTĪBA 

Atbildīgais  - SKK apkopēja. 

Tīrīšana un dezinfekcija grīdai  

 

9 Pirms dezinfekcijas tiek rekomendēts veikt telpu mitro uzkopšanu ar sadzīvē lietojamu 

tīrīšanas līdzekli. Savukārt dezinfekcijai tiek rekomendēts sagatavot 0,5% nātrija 

hipohlorīta šķīdumu. Lielākā daļa sadzīves balinātāju satur 5% nātrija hipohlorītu. Šķidrajā 

balinātājā hlors ir dažādās koncentrācijās. Dezinfekcijas šķīduma pagatavošanai var izmantot 

jebkuras koncentrācijas balinātāja šķīdumu, izmantojot šādu formulu: 

(X% pieejamajā balinātāja šķīdumā : X% vēlamā hlora) - 1= dezinfekcijas līdzeklim 

pievienojamais ūdens apjoms. 

*Šajā formulā X% vēlamā hlora = 0,5 %. 

Piemēram, ja 1 litrā balinātāja hlora koncentrācija ir 5%, tad dezinfekcijas šķīduma 

pagatavošanai nepieciešamo ūdens daudzumu aprēķina šādi: 

(5 % : 0,5%) - 1 = 9 l. 

Tas nozīmē, ka esošajam balinātāja apjomam jāpievieno 9 litri ūdens, kā rezultātā tiek iegūti 10 

litri dezinfekcijas šķīduma, ka satur 0,5% hlora. 

 

Tīrīšanas un dezinfekcija virsmām 

 

9 Virsmas, kuras varētu bojāt nātrija hipohlorīts, attīrīšanai pēc tīrīšanas ar neitrālu 

mazgāšanas līdzekli ir nepieciešama tīrīšana ar 70% etanola šķīdumu. Vēršam uzmanību, ka 

lietojot dezinfekcijas līdzekļus, ir jāievēro ražotāja instrukcija par to sagatavošanu un lietošanu. 

Izmantojot ķīmiskos dezinfekcijas līdzekļus, ir svarīgi vēdināt telpu, lai aizsargātu uzkopšanas 

personāla veselību. 

  

Tīrīšana ir jāveic, izmantojot atbilstošus individuālos aizsardzības līdzekļus (IAL). Ieteicams 

izmantot vienreizlietojamus IAL, kuri pēc lietošanas jāapstrādā kā iespējami infekciozs 

materiāls un jāiznīcina kā bīstami infekciozi atkritumi. Vairākkārt izmantojamie IAL jāattīra, 

izmantojot dezinfekcijas līdzekļus (piemēram, 0,1% nātrija hipohlorītu vai 70% etanolu). 
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Svarīgi veicot dezinfekciju teorētisko un praktisko lekciju telpās 

 

9 Telpu vēdināšana 

9 Grīdu dezinfekcija pēc noteiktās shēmas (dezinfekcijai tiek rekomendēts 

sagatavot 0,5% nātrija hipohlorīta šķīdumu) 

  

9 Svarīgi ir rūpīgi attīrīt un dezinficēt visus priekšmetus un virsmas, kurām bieži 

pieskaras cilvēki, piemēram, durvju rokturus, krānus, sienas un logu virsmas, 

plauktus, lampas, atvilktnes, kušetes,  kā arī tālruņus, planšetdatorus, u.c. Nelielu 

virsmu apstrādei ieteicams lietot 70% etanola šķīdumu.  

 

9 Virsmu tīrīšanai izmanto vienreiz lietojamas drānas/švammes, lupatiņas, salvetes vai 

mopus un, beidzot telpas uzkopšanu, veic arī telpu uzkopšanas aprīkojuma tīrīšanu 

un dezinfekciju. 

https://spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/aktualitate-par-jauno-koronavi/tirisana-un-dezinfekcija/ 
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Pielikums Nr.4 

Vadlīnijas SKK telpu vēdināšanai 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 

Izglītības un zinātnes ministrija ir izstrādājusi vadlīnijas studiju procesa organizēšanai augstskolās un koledžās 2021./2022. 

akadēmiskajā gadā; SKK KĀRTĪBA COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI STARPTAUTISKAJĀ KOSMETOLOĢIJAS 

KOLEDŽĀ 

 

Lai panāktu efektīvu *CO2 koncentrācijas kritumu studiju telpā, jāievēro šādi pareizas 

telpas vēdināšanas pamatnosacījumi: 

nodrošina regulāru mācību telpu vēdināšanu astronomiskās stundas ietvaros un ikreiz, 

kad mācību procesa laikā mācību telpā monitorētā CO2 koncentrācija gaisā pārsniedz 1000 

ppm  (tiklīdz telpā ir pieejami gaisa kvalitātes mērītāji). 

x vēdināšanas laikā telpā neuzturas studējošie un personāls; 

x vēdināšana tiek veikta ar pilnībā, nevis pusvirus atvērtu logu (-iem); 

x vēdina atverot visas konkrētās telpas logus un durvis, ja pastāv tāda iespēja; 

x starpbrīdim atvelētais laiks maksimāli tiek izmantots vēdināšanai. 

 

*CO2 līmenis, kas atbilst teicamai vai labai iekštelpu gaisa kvalitātei studiju telpās, ir līdz 

1000 ppm. 
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