
Papildināti Ozolnieku Sporta skolas iekšējās kārtības noteikumi Covid -19 

infekcijas izplatības ierobežošanai 

Iekšējas kārtības noteikumi tiek papildināti ar sekojošiem punktiem: 

1. Apmeklētāju pienākumi, atrodoties skolas telpās:  

1.1. ievērot 2 metru distanci no citiem apmeklētājiem un darbiniekiem;  

1.2. distances prasības neattiecas uz vienā mājsaimniecībā dzīvojošajiem, kā arī uz divām 

personām individuālajā treniņā;  

1.3. ievērot roku higiēnas prasības – mazgāt un dezinficēt rokas; 

1.4. koplietošanās telpās obligāti lietot sejas aizsargmaskas; 

1.5. ievērot inventāra lietošanas prasības, dezinficēt pēc lietošanas trenažieri un inventāru; 

1.6. ierasties uz konkrētu apmeklējuma, nodarbību laiku; 

1.7. pirms pakalpojuma saņemšanas apmeklētājiem administratoram jāuzrāda Covid-19 

vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta  QR kods un  personas apliecinošu 

dokuments.  

1.8. pakalpojumu iegāde (kases čeks, abonements, līgums) apliecina, ka apmeklētājs ir 

iepazinies ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem un apņemas tos ievērot. 

2. Apmeklētājiem aizliegts: 

2.1. apmeklēt skolu un izmantot piedāvātos pakalpojumus, ja ir akūtas elpceļu 

infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), ja uz personu attiecas 

pašizolācijas, karantīnas vai izolācijas nosacījumi;  

2.2. izmantot ar aizliegumu marķētās vietas ģērbtuvē un dušas telpā. 

3. Apmeklētāji tiek aicināti: 

3.1. ierasties sporta tērpā, nomainīt apavus un atstāt somu norādītā vietā un neizmantot 

ģērbtuves un dušas, kur noteiktos laikos varētu būt lielāks cilvēku pieplūdums;  

3.2. riska grupā esošās personas un personas vecākas par 65 gadiem apmeklēt tikai tās 

nodarbības, kurās ir neliels cilvēku skaits;  

3.3. izmantot bezskaidras naudas norēķinus.  

4. Apmeklētāju pienākumi ģērbtuvēs un dušās: 

4.1. ja iespējams, atturēties no dušu izmantošanas, lai neradītu liekus inficēšanās riskus un 

“sastrēgumus” ģērbtuvē; 

4.2. dušas drīkst izmantot ne ilgāk kā 10 minūtes pēc nodarbības;  

4.3. ģērbtuvē uzturēties ne ilgāk kā 15 minūtes (kopā laiks pirms un pēc nodarbības).  

5. Noteikumi Sporta, Aerobikas, Vingrošanas zālēs un Trenažieru zālē:  

5.1. minētajās telpās nedrīkst atrasties vairāk par norādīto cilvēku skaitu (skaits noteikts 

atbilstoši noteikumiem un norādīts uz zāles durvīm). Administrators seko apmeklētāju 

plūsmai, veicot pierakstu; 

5.2. pakalpojuma saņēmējs, kurš organizē grupu nodarbības ir atbildīgs par apmeklētāju 

atbilstību valstī noteiktajiem epidemioloģiskajiem noteikumiem un skolas iekšējo 

kārtības noteikumu ievērošanu; 

5.3. apmeklētājs ir atbildīgs par trenažieru un vingrošanas rīku dezinfekciju pirms un/ vai 

pēc to lietošanas; 

5.4. apmeklētāji ievēro izvietotās norādes un marķējumus.  

6. Citi noteikumi:  

6.1. administrators veic apmeklētāju reģistrāciju (vārds, uzvārds, kontaktinformācija), 

lai Covid-19 infekcijas gadījumā skola sagatavotu un nodotu Slimību profilakses un 

kontroles centram kontaktpersonu sarakstu pretepidēmijas pasākumu 

organizēšanai.  Dati tiek uzglabāti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

6.2. apmeklētājs uzņemas pilnu atbildību par skolas iekšējās kārtības noteikumu, to 

papildinājumu un Ministru kabineta noteikumu un likumu ievērošanu, kas reglamentē 

Covid-19 izplatības ierobežojumus. 

 


