Drošas darba vides vadlīnijas sporta,
fitnesa studijām / klubiem
07.05.2021.; 18.05.2021.; 19.05.2021.; 20.05.2021.; 26.05.2021.; 06.07.2021.; 16.06.2021.
29.06.2021.; 10.09.2021.; 21.10.2021.
Vadlīniju MĒRĶIS:
1. Nodrošināt fitnesa klubu darba procesu atjaunošanu un nepārtrauktību,
2. Samazināt Covid-19 inficēšanās riskus.
3. Saglabāt fitnesa klubu nodarbināto un klientu veselību.
Drošas darba vides vadlīnijas sporta, fitnesa studijām / klubiem ir sagatavots kā ieteicamais
materiāls sporta, fitnesa studija/ klubu vadītājiem, (turpmāk tekstā - sporta klubu vadītāji)
sporta nodarbību organizēšanai pandēmijas Covid-19 apstākļos.
I.

Sporta, fitnesa studijām / klubiem vadītāju 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. No 2021. gada 21. oktobra līdz 14. novembrim aizliegts klātienes saimniecisko
pakalpojumu sniegšana, kas saistīti ar sporta un fitnesa pakalpojumiem.
3. Ārkārtējās situācijas laikā darba devēji:
3.1. nodrošina darbiniekiem attālinātā darba iespējas, ja darba specifika to pieļauj;
3.2. organizē darbu tā, lai klātienē ar darba devēja norīkojumu darba pienākumus veiktu
tikai tie darbinieki (amatpersonas), kuri nodrošina darbu nepārtrauktību un nevar to
veikt attālināti savā dzīvesvietā;
3.3. nodrošina, ka darbinieki, kuriem nav sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikāta, darba telpās atrodas tikai ar Covid-19 testēšanas sertifikātu vai darba
devēja veiktu antigēna testu, kas nav vecāks par 72 stundām;
3.4. nepieļauj darbinieku pulcēšanos vietās, kas nav saistītas ar tiešo darba pienākumu
veikšanu;
4. Tiek noteikts mājsēdes laiks no plkst. 20.00 līdz 05.00 laika periodā no 2021. gada 21.
oktobra līdz 2021.gada 14.novembrim. (1,pielikums).
5. Papildināt darba kārtības noteikumus vai izstrādāt sporta kluba vadītāja rīkojumu
atbilstoši Covid-19 izplatības ierobežošanai ieviestajiem pasākumiem (MK 662
”Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”), un
pienācīgā kārtā iepazīstināt ar tiem darbiniekus.
6. Pakalpojumu sniedzējiem, kuri apkalpo klientus, ir aizliegts sniegt pakalpojumus, ja tiem
nav derīgs vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts.
7. Atbilstoši Ministru kabineta normatīvo aktu prasībai, norīkot atbildīgās personas, kas
pieņem lēmumus situācijās, kas saistīti ar Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumiem
un to ievērošanu.
8. Sporta, fitnesa studiju / klubu vadītājam, lai nodrošinātu uzņēmuma darbības ilgtspēju vai
publisko pakalpojumu sniegšanu, ir tiesības pieprasīt un apstrādāt no darbinieka iegūto
informāciju par atbilstību vakcinētas vai Covid-19 infekciju pārslimojušas personas
statusam.
9. Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai darba vietās klubu vadītājiem nodrošināt
attālinātā darba iespējas nodarbinātajiem, ja darba specifika to pieļauj, vienojoties par
to ar darbinieku rakstveidā pie darba līguma, var izstrādāt iekšējos noteikumus attālinātā

10.

11.
12.

13.

darba un/vai elastīgā darba organizēšanai, lai nodrošinātu iestādes funkciju nepārtrauktu
izpildi.
Klubu vadītājs izvērtē iespēju darbu organizēt klātienē, tiem nodarbinātajiem, kuri ir
izgājuši pilnu vakcinācijas kursu (un pēc pēdējās vakcīnas pagājis noteikts laika posms) vai
arī pārslimojuši Covid-19.
Klātienē strādājošos vakcinētos darbiniekus darba devējs var regulāri testēt.
Sporta klubu vadītājiem zināt savas tiesības un pienākumus, kas jāievēro, lai nodarbību
telpās darbinieki var droši strādāt un klienti nodarboties ar fiziskiem vingrinājumiem, kā
arī būtu skaidra komunikācijas starp sporta kluba vadītāju un kontrolējošām
institūcijām, tām veicot pārbaudi (skatīt paškontroles jautājumus pielikumos).
Sporta klubu vadītāji nosaka, ka darba vietā neuzturas personas:
13.1.
ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm;
13.2.
personas, kam noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija;
13.3.
personas, kas saslimušas ar Covid-19.

II.

Darba aizsardzības prasības sporta, fitnesa studijām / klubos

1. Riska novērtēšana darba vidē un attiecīgi pasākumi:
1.1. Veikt sporta klubos darba vides risku identificēšanu un vērtēšanu (ievērojot MK
660 Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība, prasības un 1.pielikumu),
ievērojot noteikto periodiskumu vai papildus esošiem risku vērtēšanas dokumentiem,
sagatavot atsevišķu risku faktoru vērtēšanu, novērtējot iespēju inficēties un saslimt ar
Covid-19,.
1.2. Izstrādāt drošības pasākumu (kolektīvo un individuālo aizsardzības līdzekļi,
dezinfekcijas līdzekļu) plānu darba atsākšanai pēc uzņēmuma slēgšanas perioda.
1.3. Veikt darba vietas iekārtojumu un darba organizāciju tā, lai mazinātu Covid-19
risku, pielāgot darba vidi pirms darba pilnīgas atsākšanas un visu darbinieku
atgriešanās darba vietās.
1.4. Pirms darbības uzsākšanas veikt nodarbināto neplānotu instruktāžu (ja bija
pārtraukta apmeklētāju apkalpošana darbība, vai darbinieki dīkstāvē, vai darbinieks
nav darbā vietā vairāk par 60 dienām), tās laikā ievērojot epidemioloģisko drošību.
Instruktāžu dokumentēt un informēt darbinieku par uzņēmumā noteiktajiem drošības
pasākumiem.
1.5. Veikt no mājām vai attālināti strādājošo darbinieku pārvaldību, informēšanu,
apmācību un instruēšanu par attālinātā darba riskiem (piemēram, darbs ar datoru).
1.6. Veikt nodarbināto praktisko apmācību kā pareizi lietot individuālos aizsardzības
līdzekļus, dezinfekcijas līdzekļus un uzņēmumā pielietotos kolektīvos aizsardzības
līdzekļus, piemēram, ventilācijas iespējas. Apmācību periodiski atkārtot.
2. Iepazīties un aizpildīt “Uzņēmuma pašvērtējuma anketu darba aizsardzībā” (2.pielikums).

III.

Drošas darba vides vadlīnijas sporta, fitnesa studijām / klubiem

Vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības.
Pakalpojuma sniedzējs, darba devējs, ievēro vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības
un drošības protokolus vai rekomendācijas, tai skaitā:
 informēšanas,
 kontaktu samazināšanas un distancēšanās,
 sejas masku lietošanas,




telpu ventilēšanas,
higiēnas pamatprincipus.

1. Darbinieki darba telpās:
1.1. Klātienē darba vietā var atrasties darbinieki tikai ar darba devēja rīkojumu.
1.2. Pirms darba sekot savam veselības stāvoklim un nedoties uz darbu ar elpošanas ceļu
infekcijas slimības pazīmēm (klepus, sāpes kaklā, paaugstinātā ķermeņa temperatūra).
1.3. Visi darbinieki, kas strādā klātienē (tai skaitā pilnībā vakcinētas un pārslimojušas
personas), katru dienu ierodoties darbā apliecina, ka tām nav infekcijas slimības
pazīmju un tās nav bijušas kontaktā ar inficētām personām.
1.4. No 2021. gada 20. oktobra līdz 2021. gada 15. novembrim – ar ne agrāk kā 72 stundas
izsniegtu testēšanas sertifikātu vai ne agrāk kā pirms 72 stundām darba devēja
organizētu antigēna testu teritorijās, kur nav pieejami pakalpojumi tetstēšanas
sertifikātu saņemšanai.
1.5. Darbiniekiem (amatpersonām), kas nodarbināti sabiedrībai kritiski svarīgās nozarēs
un kas uzsākuši vakcināciju ar Eiropas Zāļu aģentūrā reģistrētu vakcīnu, bet nav
pabeiguši vakcinācijas kursu, Covid-19 testi SARS-CoV-2 RNS vai antigēna
noteikšanai tiek nodrošināti valsts apmaksātas rutīnas skrīninga testēšanas ietvaros
atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam Covid19 testēšanas algoritmam
1.6. Mājas karantīnas laikā pilnībā vakcinētām vai pārslimojušām personām ir tiesības
saņemt darba nespējas lapu.
1.7. Vispārējās higiēnas prasības darbiniekiem:
1.7.1. Bieži mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc tualetes apmeklējuma, pirms
ēšanas, pēc kontakta ar kolēģiem, klientiem.
1.7.2. Ja nav iespējas nomazgāt rokas, nepieciešams dezinficēt rokas ar 70% spirtu
saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem.
1.7.3. Izvairīties no pieskaršanās sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām.
1.7.4. Ievērot respiratoro higiēnu - klepojot un šķaudot nosegt muti un degunu ar
vienreizlietojamo salveti, kuru pēc lietošanas izmest atkritumos, un pēc tam
nomazgāt rokas.
1.8. Klātesošo personu pienākums ir pēc pakalpojuma sniedzēja norīkotas personas vai
kontrolējošo institūciju pieprasījuma, uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu, un
pakalpojuma sniedzēja norīkotai personai un kontrolējošām institūcijām ir tiesības
pieprasīt personai uzrādīt šo sertifikātus un personu apliecinošu dokumentu.
2. Drošas darba vides prasības sporta treniņa (nodarbības) organizatoram:
2.1. No 2021. gada 21. oktobra līdz 14. novembrim aizliegts klātienes saimniecisko
pakalpojumu sniegšana, kas saistīti ar sporta un fitnesa pakalpojumiem.
2.2. Ievērot attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītās sporta federācijas
izstrādātu sporta treniņu (nodarbību) drošības protokolu, kā arī iekštelpu sporta norises
vietas iekšējās kārtības noteikumus.
3. Drošas darba vides prasības sporta kluba telpās
3.1. No 2021. gada 21. oktobra līdz 14. novembrim aizliegts klātienes saimniecisko
pakalpojumu sniegšana, kas saistīti ar sporta un fitnesa pakalpojumiem.
3.2. Pie ieejas sporta klubā, labi redzamā vietā, izvieto:
3.2.1. ,informāciju par epidemioloģiskām prasībām.
3.3. Informēšanas pasākumi - izvietot sporta kluba telpās labi redzamā vietā šādu
informāciju:

3.3.1. brīdinājumu, ka attiecīgajā vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta
pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības
pazīmes;
3.3.2. brīdinājumu par divu metru distances ievērošanu, kā arī par citiem distancēšanās
nosacījumiem, ja kluba telpās tādi ir noteikti;
3.3.3. informāciju par pareizas roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumiem;
3.3.4. brīdinājumu, ka persona, kura nelieto mutes un deguna aizsegu vai lieto to
neatbilstošā veidā (neaizsedzot degunu un muti), netiek ielaista sporta kluba
telpās,
3.3.5. kā arī norādi par mutes un deguna aizsega pareizu lietošanu (aizsedzot muti un
degunu);
3.3.6. *papildus informāciju par trenažiera dezinficēšanu pēc tā lietošanas.
4. Saimniecisko pakalpojumu sniedzējiem, kuri apkalpo klientus, ir aizliegts sniegt
pakalpojumus, ja tiem nav derīgs vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts.
5. Pakalpojumu sniedzēji, kuriem darba pienākumu veikšanai nepieciešams vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikāts, savus darba pienākumus līdz 2021. gada 15. novembrim var
veikt ar derīgu testēšanas sertifikātu, ja tie būs uzsākuši vakcinācijas kursu ne vēlāk kā 10
dienu laikā no brīža, kad šādu prasību noteicis darba devējs, un/vai būs pabeiguši pilnu
vakcinācijas kursu līdz 2021. gada 15. novembrim.
5.1. Pie ieejas nodrošināt roku dezinfekcijas iespējas.
5.2. Telpās veikt 2 m marķējumus (gaiteņi, trenažieru zāle).
5.3. Mutes un deguna aizsegu nēsāt visās sporta un fitnesa kluba iekštelpās, izņemot aktīvā
sporta nodarbību zonu.
6. Sporta pasākumu organizēšana iekštelpās: trenažieru un fitnesa zālēs:
Klātienē sporta pasākumi, fitnesa treniņi netiek organizēti ārkārtējās situācijas laikā no
21.10.2021. līdz 15.11.2021.
7. Garderobes skapīšu un dušu izmantošana:
Klātienē sporta pasākumi, fitnesa treniņi netiek organizēti ārkārtējās situācijas laikā no
21.10.2021. līdz 15.11.2021.
8. Sporta pasākumu organizēšana ārtelpā:
Klātienē sporta pasākumi, fitnesa treniņi netiek organizēti ārkārtējās situācijas laikā no
21.10.2021. līdz 15.11.2021.
V Ierobežojumi sporta/fitnesa kluba klientiem
1.

Klātienē sporta pasākumi, fitnesa treniņi netiek organizēti ārkārtējās situācijas laikā no
21.10.2021. līdz 15.11.2021.
VI.

Atbildīgās personas rīcība darba vietā un pienākumi

1. Iepazīties ar rīkojumu par atbildīgās personas norīkošanu.
2. Sporta klubā var būt norīkotas vairākas atbildīgās personas, t.sk. arī treneri, ņemot vērā
sporta kluba lielumu un specifiku.
3. Informācijai par atbildīgo personu jābūt novietotā redzamā vietā, norādot atbildīgās
personas vārdu, uzvārdu un kontakttelefona numuru un policijas palīdzības tiešo tālruņa
numuru 110.

4.

5.

6.

7.

3.1. Atbildīgā persona nodrošina epidemioloģiskās drošības pasākumu ieviešanu un to
ievērošanas uzraudzību pakalpojuma sniegšanas vietā (izņemot pakalpojumus, kas
tiek sniegti bez personāla), pasākuma norises vietā vai darba vietā:
3.1.1. atrasties uzņēmuma darbības laikā uz vietas,
3.1.2. vai ierasties uzņēmumā 30 minūšu laikā pēc kontrolējošās institūcijas
aicinājuma;
3.1.3. pēc uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma
sniedz nepieciešamo informāciju par epidemioloģiskās drošības
pasākumu īstenošanu, uzrādot:
3.1.3.1.
iekšējās kontroles sistēmas dokumentāciju par īstenotajiem
epidemioloģiskās drošības pasākumiem;
3.1.3.2.
dokumentus, kas dod iespēju pārliecināties par publiski pieejamo
iekštelpu vai teritoriju platību, ja tādas ir (piemēram, būvju kadastrālās
uzmērīšanas lietu) vai to kopijas;
3.1.3.3.
objektīvi pārbaudāmā veidā identificē un norāda kontroles laikā esošo
apmeklētāju skaitu.
Par epidemioloģisko prasību ievērošanu atbildīgā persona nodrošina pakalpojuma
sniedzējiem un saņēmējiem, darbiniekiem, citām personām, kas atrodas pakalpojuma
sniegšanas vietā, pieejamu un saprotamu informāciju par epidemioloģisko drošības prasību
ieviešanas un izpildes kārtību. Minēto informāciju ievieto arī ēdināšanas pakalpojuma
sniedzēja tīmekļvietnē, ja tāda ir.
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,
Ja darbiniekam tiek konstatēta saslimšana ar Covid-19, personas, kuras bijušas ciešā
kontaktā ar saslimušo darbinieku un atzītas par kontaktpersonu, tiek nosūtītas mājas
karantīnā. Šādos gadījumos par darbinieka atgriešanos darbā lemj ārsts.
Ēdināšanas iestādes vadītāja nozīmēta atbildīgā persona veido uzskaiti par
nodarbinātajiem, kuri tiek nodarbināti klātienē, tai skaitā par to, vai nodarbinātie ir
vakcinēti vai pārslimojuši ar Covid-19 (norādot vārdu, uzvārdu un atzīmi, ka persona atbilst
Ministru kabineta noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai" minētajiem kritērijiem).

Izmantotie resursi:
Latvijas republikas tiesību akti, “Likumi.lv”, m.l.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 662, Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai”,
https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”;
https://likumi.lv/ta/id/326729-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu
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
Strādā vesels. m.l.
http://stradavesels.lv/Uploads/2020/03/16/405_2019_Attalinatais_darbs_A4_final.pdf

1.pielikums.

PAŠAPLIECINĀJUMS
PAR PAMATOTU DOŠANOS ĀRPUS DZĪVESVIETAS/DARBA VIETAS

PERSONAS KODS:

VĀRDS, UZVĀRDS:

DZĪVESVIETAS ADRESE/UZTURĒŠANĀS VIETAS ADRESE:

DARBA
VIETAS
NOSAUKUMS,
ADRESE
UN
DARBA
(KONTAKTPERSONAS) VĀRDS, UZVĀRDS UN TĀLRUŅA NUMURS:

DEVĒJA

DZĪVESVIETAS/UZTURĒŠANĀS VIETAS/DARBA VIETAS ATSTĀŠANAS IEMESLS:

DATUMS:

PĀRVIETOŠANĀS UZSĀKŠANAS LAIKS:

PĀRVIETOŠANĀS GALAMĒRĶIS (PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAS VIETA):

PARAKSTS:

2..pielikums.
Sporta un fitnesa kluba pašpārbaudes lapa darba aizsardzībā
Sporta un fitnesa klubs………………
datums……………………
Nr
.p.
k.
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10
.
11
.
12
.

13
.

Jautājumi
Sporta/fitnesa klubā 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
Darbiniekiem ir nodrošināti nepieciešamie individuālie
aizsardzības līdzekļi (sejas maskas, cimdi, u.c.) un
dezinfekcijas līdzekļi pietiekošā daudzumā
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/mazgāšanas
līdzekļus
Darbiniekiem ir pieejama visa nepieciešamā informācija
(info materiāli, infogrammas, citi vizuālie materiāli) par
epidemioloģiskām drošības prasībām darba laikā
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