Drošas darba vides vadlīnijas biroja darbam
30.04.2021.
13.05.2021.
28.05.2021.
Vadlīniju MĒRĶIS:
1.
Nodrošināt biroju un attālinātā darba procesu nepārtrauktību,
2.
Samazināt Covid-19 inficēšanās riskus,
3.
Saglabāt nodarbināto un apmeklētāju veselību.
Drošas darba vides vadlīnijas biroja darbam ir sagatavots kā ieteicamais materiāls uzņēmuma
vadītājiem, biroja darbības uzsākšanai un turpināšanai, kas saistīti ar darba organizēšanu
pandēmijas Covid-19 apstākļos.

I.

Iestādes/uzņēmuma vadītāja pienākumi

1. Regulāri sekot līdzi valsts iestāžu sniegtajai informācijai saistībā ar ieviestajiem
epidemioloģiskajiem drošības pasākumiem un Slimību un profilakses kontroles centra
(turpmāk SPKC) interneta vietnē (https://spkc.gov.lv/lv/) sniegtajām rekomendācijām.
2. Papildināt darba kārtības noteikumus vai izstrādāt darba devēja rīkojumu atbilstoši Covid19 izplatības ierobežošanai ieviestajiem pasākumiem, un pienācīgā kārtā iepazīstināt ar
tiem darbiniekus.
3. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasībai, norīkot atbildīgās personas, kas
pieņem lēmumus situācijās, kas saistīti ar Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumiem
un kontrolē to izpildi.
4. Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai darba vietās biroja vadītājam/administratoram
nodrošināt attālinātā darba iespējas nodarbinātajiem, ja darba specifika to pieļauj,
vienojoties par to ar darbinieku rakstveidā pie darba līguma.
5. Uzņēmuma/iestādes vadītājam zināt savas tiesības un pienākumus, kas jāievēro, lai
uzņēmums/iestāde/birojs var droši strādāt un būtu skaidra komunikācijas starp
uzņēmuma/iestādes/biroja vadītāju un kontrolējošām institūcijām, tām veicot
pārbaudi vai kontroli (skatīt paškontroles jautājumus pielikumos).
6. Ja darbā nodarbinātajam ir iespējams nokļūt tikai ar sabiedrisko transportu,
uzņēmums/iestāde/birojs nosaka darbiniekiem elastīgo darba laiku tā, lai ierašanās
darbā un došanās prom no darba notiktu laikā, kad sabiedriskajā transportā ir pēc iespējas
mazāks pasažieru skaits.
7. Darba devējam savā uzņēmumā/iestādē/birojā apzināt augsta riska kontaktu iespējas un
samazināt to skaitu, apzinot darbiniekus, kuriem savu individuālo īpašību dēļ (darbinieka
vecums, konkrētas slimības) vai darba pienākumu dēļ ir paaugstināts risks saslimt ar Covid19.
8. Uzņēmuma/iestādes/biroja vadītājam nodrošināt, ka persona, kura nelieto mutes un deguna
aizsegu vai lieto to neatbilstošā veidā (neaizsedzot degunu un muti), netiek ielaista telpās.
9. Uzņēmuma/iestādes/biroja vadītājs ir atbildīgs par noteikto epidemioloģiskās drošības
pasākumu veikšanu, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību.
10. Uzņēmuma/iestādes/biroja vadītājs atbalsta darbinieku brīvprātīgās vakcinācijas procesu.
11. Uzņēmuma/iestādes/biroja vadītājs nosaka, ka darba vietā neuzturas personas:
11.1.
ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm;
11.2.
personas, kam noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija;
11.3.
personas, kas saslimušas ar Covid-19.
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II.

Darba aizsardzības prasības birojam

Riska novērtēšana darba vidē un attiecīgie pasākumi:
1. veikt birojā darba vides risku identificēšanu un vērtēšanu, ievērojot noteikto
periodiskumu vai papildus esošiem risku vērtēšanas dokumentiem, sagatavot atsevišķu
risku faktoru vērtēšanu, novērtējot iespēju inficēties un saslimt ar Covid-19,
2. izstrādāt drošības pasākumu (kolektīvo un individuālo aizsardzības līdzekļi,
dezinfekcijas līdzekļu) plānu darba atsākšanai pēc biroja slēgšanas perioda;
3. veikt darba vietas iekārtojumu un darba organizāciju tā, lai mazinātu Covid-19 risku,
pielāgot darba vidi pirms darba pilnīgas atsākšanas un pirms visu darbinieku atgriešanās
darba vietās;
4. pirms darbības uzsākšanas (ja bija pārtraukta darbība vispār) veikt nodarbināto neplānotu
instruktāžu, tās laikā ievērojot epidemioloģisko drošību. Instruktāžu dokumentēt un
informēt darbinieku par birojā noteiktajiem drošības pasākumiem;
5. strādājošiem birojiem veikt darbinieku instruktāžu darba aizsardzībā, ievērojot
normatīvo aktu prasības un noteikto periodiskumu;
6. veikt attālināti strādājošo strādājošu darbinieku pārvaldību, informēšanu, apmācību
un instruēšanu par attālinātā darba riskiem (piemēram, darbs ar datoru);
7. veikt birojā nodarbināto praktisko apmācību un to periodiski atkārtot kā pareizi lietot
individuālos aizsardzības līdzekļus, dezinfekcijas līdzekļus un uzņēmumā pielietotos
kolektīvos aizsardzības līdzekļus, piemēram, ventilācijas iespējas.
8. Iepazīties un aizpildīt “Uzņēmuma pašvērtējuma anketu darba aizsardzībā” (1.pielikums).

III.

Drošas darba vides vadlīnijas birojos

1. Lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību, ir ievērojami šādi pamatprincipi:
1.1. informēšana;
1.2. distancēšanās;
1.3. higiēna;
1.4. personas veselības stāvokļa uzraudzība.
2. Informēšanas pasākumi nodrošina birojā labi redzamā vietā izvietot šādu informāciju:
2.1. brīdinājumu, ka attiecīgajā vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta
pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības
pazīmes;
2.2. brīdinājumu par divu metru distances ievērošanu, kā arī par citiem distancēšanās
nosacījumiem, ja birojā tādi ir noteikti;
2.3. informāciju par pareizas roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumiem;
2.4. brīdinājumu ka persona, kura nelieto mutes un deguna aizsegu vai lieto to neatbilstošā
veidā (neaizsedzot degunu un muti), netiek ielaista biroja telpās,
2.5. kā arī norādi par mutes un deguna aizsega pareizu lietošanu (aizsedzot muti un
degunu).
3. Distancēšanās nodrošināšanai birojā veic šādus piesardzības pasākumus
3.1. Atbilstoši iespējām un darba specifikai veicināt attālinātā darba veikšanu.
3.2. Personai veiktās vakcinācijas pret Covid-19, testēšanas SARS-CoV-2 noteikšanai vai
personas pārslimošanas ar Covid-19 faktu apliecina ar sadarbspējīgu vakcinācijas,
pārslimošanas vai testēšanas sertifikātu.

2

3.3. No 1. jūnija būs iespēja elektroniski vietnē www.Covid19sertifikats.lv iegūt digitālu
sertifikātu (turpmāk, darbspējīgs sertifikāts), kas apliecina vakcinācijas vai Covid-19
pārslimošanas faktu.
3.4. Ir veikti grozījumi MK 360 ”Epidemioloģiskās drošības prasības pasākumi Covid-19
infekcijas ierobežošanai”, kas, tostarp no 15. jūnija, ļaus pulcēties vakcinētiem vai
Covid-19 pārslimojušiem cilvēkiem, samazinot epidemioloģiskās drošības prasības.
https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
3.5. Persona, kurai ir sadarbspējīgs sertifikāts,
3.5.1. darba vietā darba telpās nelietojot mutes un deguna aizsegus un neievērojot 2
metru distanci;
3.5.2. darba vietā darba telpā pulcēties ne vairāk kā 20 cilvēkiem, nelietojot mutes un
deguna aizsegus un neievērojot 2 metru distanci;
3.5.3. neveikt Covid-19 diagnostikai obligāto rutīnas skrīninga testu darba pienākumu
veikšanai vai kolektīva apmeklēšanai, ja nav infekcijas slimības pazīmju
3.5.4. personas var piedalīties pasākumos ārtelpās vai iekštelpās, nelietojot mutes un
deguna aizsegu un neievērot 2m distanci.
3.6. Uzturoties koplietošanas telpās, kā arī, ja telpā atrodas personas, par kurām nav
informācijas, ka tai ir sadarbspējīgs sertifikāts, ievērot divu metru distanci un lietot
mutes un deguna aizsegus.
3.7. Klātesošo personu pienākums ir pēc kontrolējošo institūciju pieprasījuma uzrādīt
sadarbspējīgu sertifikātu un kontrolējošām institūcijām ir tiesības pieprasīt uzrādīt šos
sertifikātus.
1.1. Darba vietās, kur tas ir iespējams, ievērot divu metru fizisku distanci.
1.2. Ja iespējams, izveidot papildu aizsargbarjeras starp blakus strādājošiem darbiniekiem,
piemēram, kā pagaidu caurspīdīgas sienas/ekrānu.
1.3. Sanāksmes rīkot:
1.3.1. tiešsaistē,
1.3.2. klātienē, sanāksmes laikā var nelietot mutes un deguna aizsegu un neievērot 2 m
distanci, ja visiem darbiniekiem ir darbspējīgs sertifikāts,
1.3.3. klātienē, ievērot divu metru distanci un lietot mutes un deguna aizsegus, ja telpā
atrodas personas, par kurām nav informācijas, ka tai ir sadarbspējīgs sertifikāts.
1.4. Izvietot 2 m distances marķējumu, kontrolēt cilvēku plūsmu, lai novērstu drūzmēšanos
pie ieejām, izejām, tualetēm, un citur, kur notiek pastiprināta cilvēku pulcēšanās.
1.5. Iespēju robežās ieviest elastīgu grafiku biroja virtuvju izmantošanai, nodrošinot, ka :
1.5.1. virtuve pārkārtota tā, lai starp virtuves apmeklētājiem nodrošinātu 2 m distanci,
1.5.2. virtuves apmeklētāji lieto mutes un deguna aizsegu, izņemot ēšanas laiku,
1.5.3. ja virtuvi izmanto darbinieki, kuriem ir darbspējīgs sertifikāts, var neievērot 2 m
distancēšanos un mutes un deguna aizsegu lietošanu,
1.5.4. ēdināšanas laikā pie viena galdiņa atrodas tikai viena persona,
1.5.5. starp galdiņiem ir divu metru distance.
1.6. Atpūtas telpās krēslus un galdus pēc iespējas pārkārtot tā, lai starp tiem nodrošinātu
ne mazāk kā 2 m distanci.
1.7. Izmantojot liftu, lifta kabīnē atrasties vienam darbiniekam vai maksimums diviem, ja
lifta kabīnes platība atļauj ievērot 2 m distanci.
1.8. Izvērtēt darbinieku komandējumu plānu un rūpīgi izvērtēt to nepieciešamību.
1.9. Pēc iespējas izvērtēt dalīto darba laiku (nodalot plūsmas ar atšķirīgiem darba laika
sākumiem un beigām).
1.10. Apsvērt iespēju sadalīt laiku un cilvēku skaitu, ja tiek izmantots dienesta transports
darbinieku pārvadāšanai no/uz darba vietu.
1.11. Transporta līdzekļa (mikroautobusa) piepildījums ir 50% no sēdvietu skaita,
darbinieki transportā lieto mutes un deguna aizsegus.
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1.12. Izmantojot vieglo automašīnu, tajā var braukt divu mājsaimniecību locekļi, lietojot
mutes un deguna aizsegus.
1.13. Saimniecisko pakalpojumu, atbilstoši iespējām, sniedz pēc iepriekšēja pieraksta un
nosakot kontakta laiku līdz 15 minūtēm.
1.14. Iespēju robežās izmantot dokumentu, preču bezkontakta apmaiņu.
1.15. Ierobežo darbinieku pulcēšanos darbā ārpus darba pienākumu veikšanas.
2. Higiēnas pasākumu nodrošināšanai birojā.
2.1. Roku higiēnai nodrošināt siltu ūdeni, šķidrās ziepes un roku susināšanas līdzekļus vai
spirtu saturošus roku dezinfekcijas līdzekļus (kas satur vismaz 70 % spirtu);
2.2. Izvairīties no pieskaršanās sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām.
2.3. Izvairīties no tuva kontakta ar cilvēkiem, kuriem ir redzama akūtas elpceļu infekcijas
simptomi.
2.4. Ievērot respiratoro higiēnu - klepojot un šķaudot nosegt muti un degunu ar
vienreizlietojamo salveti, kuru pēc lietošanas izmest atkritumos, un pēc tam nomazgāt
rokas.
2.5. Samazināt kopīgi lietoto virsmu un priekšmetu skaitu (skārienjutīgie ekrāni, datori,
tastatūras, peles, papīrs).
2.6. Atbilstoši iespējām samazināt iekārtu, darba priekšmetu un darba aprīkojuma, tai
skaitā rakstāmpiederumu, nodošanu no viena cilvēka citam cilvēkam.
2.7. Veikt regulāru telpu un virsmu, tai skaitā inventāra un darba aprīkojuma, tīrīšanu un
dezinfekciju ar 70 % spirtu saturošiem dezinfekcijas līdzekļiem, īpašu uzmanību
pievēršot virsmām un priekšmetiem, ar kuriem cilvēki bieži saskaras (piemēram,
durvju rokturi, galdu virsmas, krēslu roku balsti, virsmas tualetēs, krāni, kafijas
automāts).
2.8. regulāri vēdināt telpas. Ja birojā nav automātiskās ventilācijas sistēmas, darbu plānot
ar pārtraukumu ik pēc divām stundām un pārtraukuma laikā nodrošināt telpu
vēdināšanu vismaz 15 minūtes, atverot logus vaļa līdz galam.
3. Personu veselības stāvokļa uzraudzības pasākumi.
3.1. Darba vietā neuzturēties personām ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm vai
personām, kam noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija.
3.2. Īstenot īpašus piesardzības pasākumus personām vecumā virs 65 gadiem, personām ar
hroniskām slimībām, kā arī personām ar imūndeficītu.

IV Drošības prasības klientam
1. Klientu apkalpošanas vietā novietot informāciju par apkalpošanas kārtību un drošības
prasībām.
2. Klientus apkalpot tikai pēc iepriekšēja pieraksta.
3. Nodrošināt grafiku klientu apkalpošanai, nepieļaut viņu drūzmēšanos vai rindu.
4. Nodrošināt distanci starp darbinieku un klientu, vismaz 2 m un plānot kontakta laiku 15
minūtes;
5. Izveidot barjeru starp klientu un darbinieku, kontaktēšanās laikā lietot sejas un deguna
aizsegu gan darbiniekam, gan klientam.
6. Minēto prasību ievērošanas uzraudzību veic/kontrolē iestādes/biroja vadītājs.

IV.

Atbildīgās personas rīcība darba vietā un pienākumi

1. Informācijai par atbildīgo personu jābūt novietotā redzamā vietā, norādot atbildīgās
personas vārdu, uzvārdu un kontakttelefona numuru;
2. Atbildīgai personai:
2.1. atrasties biroja darbības laikā uz vietas,
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2.2. vai ierasties birojā 30 minūšu laikā pēc kontrolējošās institūcijas aicinājuma;
2.3. zināt savus pienākumus;
2.4. zināt un kontrolēt uzņēmumā veiktos pasākumus epidemioloģiskās situācijas
nodrošināšanai;
2.5. sniegt informāciju uzraudzības un kontroles iestādes darbiniekiem pārbaudes laikā.
3. Apzināt un fiksēt personas, kuras ir bijušas ciešā kontaktā ar darbinieku, kam novērotas
saslimšanas pazīmes, ievērojot Slimību un profilakses kontroles centra interneta vietnē
(https://spkc.gov.lv/lv/) sniegtās rekomendācijas kontaktpersonu identificēšanai, atbildīgai
personai sagatavot kontaktpersonu sarakstu un to iesniegt SPKC noteiktajā kārtībā.
4. Ja darbiniekam tiek konstatēta saslimšana ar Covid-19, personas, kuras bijušas ciešā
kontaktā ar saslimušo darbinieku un atzītas par kontaktpersonu, tiek nosūtītas mājas
karantīnā jeb pašizolācijā. Šādos gadījumos par darbinieka atgriešanos darbā lemj ārsts.

Izmantotie resursi:
Latvijas republikas tiesību akti, “Likumi.lv”, m.l.
https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
Slimību kontroles un profilakses centrs, m.l. :
https://www.spkc.gov.lv/lv/rekomendacijas
Ekonomikas ministrija, m.l. :
https://www.em.gov.lv/lv/sabiedriskas-edinasanas-sniegsana
Veselības ministrija, m.l:
https://www.vm.gov.lv/lv/rekomendacijas-covid-19-ierobezosanai
Labklājības ministrija:
https://www.lm.gov.lv/lv/darba-aizsardziba
Satiksmes ministrija, m.l.
https://www.sam.gov.lv/lv/covid-19
Strādā vesels. m.l.
http://stradavesels.lv/Uploads/2020/03/16/405_2019_Attalinatais_darbs_A4_final.pd
f
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1.pielikums
Rīkojuma projekts-par atbildīgās personas iecelšanu
Uzņēmuma nosaukums………..
Reģ. Nr……………….
Adrese……………….

RĪKOJUMS

datums……………..

Nr.

Par atbildīgās personas iecelšanu, kas organizē
epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu
Lai mazinātu uzņēmumā iespēju izplatīties Covid-19 infekcijai, pamatojoties uz Ministru
kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid19 infekcijas izplatības ierobežojumi” 24.10 apakšpunktu, par atbildīgo personu/ām nozīmēju
/Vārds Uzvārds, amats/ ……………………………………………………………………………………
1. Atbildīgās personas pienākumi:
1.1. atrasties uzņēmumā tā darbības laikā;
1.2. ja atbildīgā persona neatrodas uzņēmumā uz vietas, viņai ierasties uzņēmumā 30
minūšu laikā pēc uzraudzības un kontroles iestādes uzaicinājuma saņemšanas.
1.3. pēc uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma sniegt
nepieciešamo informāciju par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu;
1.4. pēc uzraudzības un kontroles iestādes pieprasījuma objektīvi pārbaudāmā veidā
identificēt un norādīt kontroles laikā uzņēmumā esošo apmeklētāju skaitu;
1.5. apzināt un fiksēt personas, kuras ir bijušas ciešā kontaktā ar darbinieku, kam
novērotas saslimšanas pazīmes ar Covid-19 (kontaktpersonas);
1.6. sagatavot kontaktpersonu sarakstu un to iesniegt Slimību kontroles un profilakses
centrā noteiktajā kārtībā.
2. Informācija par atbildīgo personu tiek izvietota labi redzamā vietā, norādot atbildīgās
personas vārdu, uzvārdu, kontakttelefonu.

Uzņēmuma………… direktors/valdes loceklis

/vārds, uzvārds/

Iepazinās:

/vārds/uzvārds/
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2.pielikums

Iestādes/uzņēmuma pašpārbaudes lapa darba aizsardzībai
Iestāde/uzņēmums………………
Nr.p.k.
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

Jautājumi
Jā
Iestādē/uzņēmumā ir darba aizsardzības speciālists
vai darba aizsardzības sistēmas izveidē un uzturēšanā
ir piesaistīta kompetenta institūcija vai kompetentais
speciālists
Ir papildināti darba kārtības noteikumi un/vai ir
izstrādāti darba devēja rīkojumi Covid-19 izplatības
ierobežošanai
Darbinieki ir iepazīstināti ar darba kārtības
noteikumiem un/vai rīkojumiem
Ir norīkota/s atbildīgā/s persona/s, kas pieņem
lēmumus situācijās, kas saistīti ar Covid-19 izplatības
ierobežošanas pasākumiem
Ir veikts darba vides risku novērtējums
Darba vides risku novērtējums atbilst faktiskajiem
apstākļiem darba vidē
Darbinieki ir iepazīstināti ar darba vides risku
novērtējumu
Ir veikta no mājām strādājošu darbinieku
informēšana, apmācība un instruēšana par attālinātā
darba riskiem (piemēram, darbs ar datoru);
Ir sastādīts darba aizsardzības pasākumu plāns
Darbinieki ir instruēti darba aizsardzībā un apmācīti
darba aizsardzības jomā, kas tieši attiecas uz viņa
darba vietu un darba veikšanu
Ir veikta nodarbināto praktiskā apmācība kā pareizi
lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (sejas
maskas, cimdus, u.c.) un uzņēmumā izmantotos
dezinfekcijas līdzekļus
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Nē

Piezīmes٭

3.pielikums
PAŠPĀRBAUDES LAPA EPIDEMIOLOĢISKAI DROŠĪBAI BIROJĀ
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

Ir sagatavots rīkojums par atbildīgo personu
Atbildīgā persona ir iepazinusies ar rīkojumu
Ir izstrādāta procedūra, kā tiek nodrošināta
apmeklētāju skaita kontrole
Ir izstrādāta procedūra, kā tiek nodrošināta
kontrole, lai nepieļautu fiziskās distancēšanās
pārkāpumus un novērstu pastiprinātu darbinieku
pulcēšanos:
Pie ieejas birojā ir norādīts atļautais apmeklētāju
skaits
Informācija par atļauto apmeklētāju skaitu ir
norādīta arī svešvalodās
Informācija par atbildīgo personu izvietota labi
redzamā vietā
Biroja darbības laikā ir sasniedzama Atbildīgā
persona, kas organizē drošības prasību izpildi
Atbildīgā persona, pēc uzraudzības iestādes
pieprasījuma, uzrāda epidemioloģiskās drošības
prasībām atbilstošu dokumentāciju
Atbildīgā persona pēc pieprasījuma, objektīvi
pārbaudāmā veidā pierāda pārbaudes laikā
esošā apmeklētāju skaita atbilstību norādītajam
maksimālajam apmeklētāju skaitam
Ieeja ir atdalīta no izejas, ja to pieļauj
infrastruktūra
Tiek kontrolēta apmeklētāju plūsma pie ieejām
un izejām
Tiek kontrolēta apmeklētāju mutes un deguna
aizsegu pareiza lietošana:
Biroja darbinieki pareizi lieto mutes un deguna
aizsegus:

Jā
Jā
Jā

Nē
Nē
Nē

Jā

Nē

Jā

Nē

Jā

Nē

Jā

Nē

Jā

Nē

Jā

Nē

Jā

Nē

Jā

Nē

Jā

Nē

Jā

Nē

Jā

Nē

* Prasības izriet no 09.06.2020. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Ja uz visiem apgalvojumiem atbilde ir “Jā” attiecīgās prasības ir izpildītas, ja kādā no
punktiem atbilde ir “Nē”, nekavējoties jānovērš konstatētā neatbilstība.
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