Drošas darba vides vadlīnijas sabiedriskā transporta uzņēmumiem
15.04.2021.; 06.05.2021.; 25.05.2021.; 07.06.2021.; 16.06.2021.;09.09.2021.; 21.10.2021.;
02.11.2021.; 05.11.2021.
Vadlīniju MĒRĶIS:
1. Nodrošināt uzņēmuma darba procesu nepārtrauktību,
2. Samazināt Covid-19 inficēšanās riskus,
3. Saglabāt nodarbināto un pasažieru veselību.
Drošas darba vides vadlīnijas transporta nozares uzņēmumiem ir sagatavots kā ieteicamais
materiāls darba devējiem.
I.
Uzņēmuma vadības pienākumi
1. Regulāri sekot līdzi valsts iestāžu sniegtajai informācijai saistībā ar ieviestajiem drošības
pasākumiem un Slimību un profilakses kontroles centra (turpmāk SPKC) interneta vietnē
(https://spkc.gov.lv/lv/) un Ministru kabineta Valsts kancelejas vietnei “Covid-19,gov.”
(https://covid19.gov.lv/) sniegtajām rekomendācijām.
2. Ministru kabinets izsludina visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no š.g.
11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim.
3. Ārkārtējās situācijas laikā no 2021. gada oktobra līdz 2022. gada 11.janvārim 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 pakalpojumu sniedzējs ievēro drošus publiskos pakalpojumus,
tāpēc publiskajā sektorā un jomās, kur tiek sniegti pakalpojumi un notiek darbs
klātienē, ir prasība būt vakcinētam darbiniekam;
3.4. nepieļauj darbinieku pulcēšanos vietās, kas nav saistītas ar tiešo darba pienākumu
veikšanu;
4. Ārkārtējā situācijā, tostarp mājsēdes laikā, sabiedrisko transportlīdzekļu ietilpība nedrīkst
pārsniegt 50%.
5. Papildināt darba kārtības noteikumus vai izstrādāt uzņēmuma direktora/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. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu prasībām nozīmēt par epidemioloģiskās drošības
prasību ievērošanu un iekšējās kontroles sistēmas epidemioloģiskās drošības pasākumu
īstenošanai atbildīgo personu uzņēmumā.
7. Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai darba vietās uzņēmuma direktoram/vadītājam
pēc iespējas nodrošināt attālinātā darba iespējas nodarbinātajiem, ja darba specifika to
pieļauj, vienojoties par to ar darbinieku rakstveidā pie darba līguma. Uzņēmuma
direktors/vadītājs var izstrādāt iekšējos noteikumus attālinātā darba un/vai elastīgā darba
organizēšanai, lai nodrošinātu uzņēmuma funkciju nepārtrauktu izpildi.
8. Darba devējs iespēju robežās organizēt darbu tā, lai klātienē darba pienākumus veiktu tikai
tie darbinieki, kuri nodrošina darbu nepārtrauktību un nevar to veikt attālināti savā
dzīvesvietā.
9. Transporta uzņēmuma vadītājam ir tiesības noteikt katra darbinieka inficēšanās risku un
iespējamo risku citu cilvēku veselībai, izvērtējot viņa darba pienākumus un darba apstākļus,
1

10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.
18.

19.

20.

un noteikt tos darbus, kuru veikšanai ir nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikāts.
Uzņēmuma direktors/vadītājs ir atbildīgs par noteikto epidemioloģiskās drošības
pasākumu veikšanu, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību.
Uzņēmuma direktors/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.
Ja darba devējam normatīvajos aktos paredzēto prasību vai citu objektīvu iemeslu dēļ nav
iespējams pārcelt nevakcinēto darbinieku citā piemērotā darbā vai nodrošināt viņa darba
pienākumu veikšanu attālināti, darba devējam ir tiesības līdz brīdim, kad darbinieks iegūst
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, atstādināt viņu no darba vai noteikt dīkstāvi
darbinieka vainas dēļ, par atstādināšanas vai dīkstāves laiku viņam neizmaksājot darba
samaksu.
Aizliegts atstādināt darbinieku no darba uz laiku, kas ilgāks par trim mēnešiem.
Klātienē strādājošos vakcinētos darbiniekus darba devējs var regulāri testēt.
Ārkārtējās situācijas laikā mājas karantīnu piemēro arī kontaktpersonai, kurai nav Covid19 infekcijas simptomu un ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.
Mājas karantīna jāievēro arī, ja jūtas vesels un neizjūt simptomus.
Privātajā sektorā nodarbinātajiem, kuri darba pienākumus veic klātienē un nonāk tiešā
saskarsmē ar klientiem, ir pakļauti inficēšanās riskam vai nodrošina uzņēmuma darbības
nepārtrauktību, no 15. novembra būs jāuzrāda vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikāts. Savukārt no 15. decembra šī prasība attieksies uz visiem pārējiem privātajā
sektorā klātienē strādājošajiem, tai skaitā brīvprātīgajiem un arī ārpakalpojuma
sniedzējiem.
No 15. novembra visiem valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju un to kapitālsabiedrību
darbiniekiem būs nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.
Covid-19 kontaktpersonas statusā nokļuvuši vakcinēti vai pārslimojuši darbinieki no
15.novembra var neievērot mājas karantīnu, ja darba vieta organizē šo personu pārbaudi ar
antigēna testiem katru reizi pirms darba dienas sākuma.
Šīs personas neatradīsies mājas karantīnā, bet turpinās veikt klātienē savus darba
pienākumus, veicot antigēnu testu katru reizi pirms darba dienas sākšanas septiņu dienu
laikā pēc kontakta ar inficēto personu un par saviem līdzekļiem (ja ar darba devēju
nevienojās savādāk).
Uzņēmuma direktors/vadītājs nosaka, ka darba vietā neuzturas personas:
20.1. ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm;
20.2. personas, kam noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija;
20.3. personas, kas saslimušas ar Covid-19.

II.
Darba aizsardzības prasības uzņēmumā
1. Riska novērtēšana darba vidē un attiecīgi pasākumi:
1.1. Veikt uzņēmumā 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 līdzekļu,
dezinfekcijas līdzekļu) plānu darba atsākšanai pēc uzņēmuma slēgšanas perioda.
1.3. Veikt darba vietas iekārtojumu un darba organizāciju tā, lai mazinātu Covid-19
inficēšanās risku, pielāgot darba vidi pirms darba pilnīgas atsākšanas un visu
darbinieku atgriešanās darba vietās.
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1.4. Pirms darbības uzsākšanas veikt nodarbināto neplānotu instruktāžu, tās laikā
ievērojot epidemioloģisko drošību. Instruktāžu dokumentēt un informēt darbinieku
par uzņēmumā noteiktajiem drošības pasākumiem.
1.5. Veikt no mājām vai attālināti strādājošo strādājošu darbinieku pārvaldību,
informēšanu, apmācību un instruēšanu par attālinātā darba riskiem (piemēram, darbs
ar datoru).
1.6. Veikt nodarbināto praktisko apmācību un to periodiski atkārtot kā pareizi lietot
individuālos aizsardzības līdzekļus, dezinfekcijas līdzekļus un uzņēmumā pielietotos
kolektīvos aizsardzības līdzekļus, piemēram, ventilācijas iespējas.
2. Iepazīties un aizpildīt “Uzņēmuma pašvērtējuma anketu darba aizsardzībā” (2.pielikums).

III.
Drošas darba vides vadlīnijas uzņēmumā
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.
Informēšanas pasākumi nodrošina birojā, autoostā, transporta līdzeklī labi redzamā

vietā izvietot šādu informāciju:
1. brīdinājumu, ka attiecīgajā vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta
pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības
pazīmes;
2. brīdinājumu par divu metru distances ievērošanu;
3. informāciju par pareizas roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumiem;
4. brīdinājumu ka persona, kura nelieto mutes un deguna aizsegu vai lieto to neatbilstošā
veidā (neaizsedzot degunu un muti), netiek ielaista telpās un transporta līdzeklī,
5. kā arī norādi par mutes un deguna aizsega pareizu lietošanu (aizsedzot muti un
degunu).
Drošības prasības darba vidē
1. Darbiniekiem biroja telpās;
1.1. Darbiniekam regulāri kontrolēt savu veselības stāvokli. Ja no rīta ir slikta pašsajūta,
un ir konstatēta paaugstināta ķermeņa temperatūra uz darbu nedoties un palikt mājās,
kā arī sazināties ar uzņēmuma vadību un savu ģimenes ārstu, turpmāko darbību
nolemšanai.
1.2. No 15. novembra visiem valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju un to
kapitālsabiedrību darbiniekiem ir nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikāts.
1.3. Visi darbinieki, kas strādā klātienē (tai skaitā pilnībā vakcinētas un pārslimojušas
personas), ierodoties darbavietā, rakstveidā apliecina, ka:
1.3.1. tām nav akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmju,
1.3.2. nav pienākuma ievērot izolāciju, mājas karantīnu vai pašizolāciju,
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1.3.3. nav zināms, vai pēdējo 10 dienu laikā tās bijušas tiešā kontaktā ar
Covid-19 inficētu personu.
1.4. Klātienē strādājoša darbinieka pienākums ir nekavējoties ziņot darba devējam, ja
viņam laboratoriski konstatēts SARS-CoV-2 vīruss. Lai mazinātu Covid-19
izplatības riskus, darba devējs var organizēt visu klātienē strādājošo darbinieku (tai
skaitā pilnībā vakcinētu vai pārslimojušu) Covid-19 testēšanu (tai skaitā skrīninga
testēšanu). Šādā gadījumā Covid-19 testēšanas izmaksas sedz no darba devēja
līdzekļiem;.
1.5. Lai mazinātu Covid-19 izplatības riskus uzņēmumā, darba devējs var organizēt visu
klātienē strādājošo darbinieku Covid-19 testēšanu, Covid-19 testēšanas izmaksas un
pilnībā vakcinētiem un pārslimojušiem darbiniekiem sedz no darba devēja
līdzekļiem.
1.6. Darbinieki, kuri uzsākuši vakcināciju līdz 2021.gada 15. novembrim un vakcinācijas
sertifikātu iegūst ne vēlāk kā līdz 2021. gada 15.decembrim, līdz vakcinācijas
sertifikāta iegūšanai var turpināt pildīt savus darba pienākumus klātienē, uzrādot
negatīvu testu.
1.7. Testēšanas nodrošināšanai darbiniekiem, kuriem darba pienākumi jāveic klātienē un
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta ir pieejami ātrie antigēnu testi.
1.8. Ja 10 km attālumā no darba vietas nav testēšanas punkta, kas nodrošina testēšanu:
1.8.1. testēšanu organizē darba devējs sadarbībā ar ārstniecības iestādi vai
ārstniecības personu,
1.8.2. vai izmantojot paštestus (persona pati veic testēšanu darba devēja nozīmētas
atbildīgās personas uzraudzībā).
1.9. Darbiniekiem ir pienākums informēt darba devēju par vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikāta esību un uzrādīt minēto sertifikātu darba devējam tā noteiktajā kārtībā.
1.10.
Ja darbinieks nav ieguvis vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kas
nepieciešams darba pienākumu pildīšanai, tas ir pietiekams pamats uzskatīt, ka
attiecīgā persona neatbilst veicamajam darbam.
1.11.
Ja darbinieks bez attaisnojoša objektīva iemesla nav ieguvis vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikātu atstādināšanas laikā, darba devējam ir tiesības nekavējoties
izbeigt darba tiesiskās attiecības ar viņu, izmaksājot atlaišanas pabalstu viena mēneša
darba algas (mēnešalgas) apmērā.
1.12. Ja darbiniekam tiek apstiprināta Covid-19 diagnoze vai aizdomas par Covid-19
infekciju, vai darbiniekam parādās Covid-19 saslimšanas pazīmes darba pienākumu
veikšanas laikā, darbinieku atstādina no darba pienākumu veikšanas, uzdodot
nekavējoties sazināties ar ģimenes ārstu, lai veiktu Covid-19 laboratorisko
diagnostiku un pozitīva Covid-19 testa rezultātā ievērotu centra un ģimenes ārsta
norādījumus.
1.13. Mājas karantīnas laikā pilnībā vakcinētām vai pārslimojušām personām ir tiesības
saņemt darba nespējas lapu.
1.14. 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.
1.15. Vispārējās higiēnas prasības darbiniekiem:
1.15.1. Bieži mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc tualetes apmeklējuma, pirms
ēšanas, pēc kontakta ar kolēģiem, klientiem.
1.15.2. Ja nav iespējas nomazgāt rokas, nepieciešams dezinficēt rokas ar 70% spirtu
saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem.
1.15.3. Izvairīties no pieskaršanās sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām
rokām.
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1.15.4. Ievērot respiratoro higiēnu - klepojot un šķaudot nosegt muti un degunu ar
vienreizlietojamo salveti, kuru pēc lietošanas izmest atkritumos, un pēc tam
nomazgāt rokas.
1.16. Ja iespējams, darba kabinetā izveidot papildu aizsargbarjeras starp blakus
strādājošiem darbiniekiem, piemēram, kā pagaidu caurspīdīgas sienas/ekrānu.
1.17. Vakcinētas vai Covid-19 pārslimojušās personas var strādāt klātienē darba vidē,
darba telpās, lietojot sejas maskas un distancējoties.
1.18. 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. Darbiniekiem ražošanas telpās, t.sk. -remontzonas, noliktavas, transporta līdzekļu
mazgāšanas zonas, u.c.;
2.1. 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.
2.2. No 15. novembra visiem pašvaldību institūciju un to kapitālsabiedrību darbiniekiem
ir nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.
2.3. Visi darbinieki, kas strādā klātienē (tai skaitā pilnībā vakcinētas un pārslimojušas
personas), ierodoties darbavietā, rakstveidā apliecina, ka:
2.3.1. tām nav akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmju,
2.3.2. nav pienākuma ievērot izolāciju, mājas karantīnu vai pašizolāciju,
2.3.3. nav zināms, vai pēdējo 10 dienu laikā tās bijušas tiešā kontaktā ar
Covid-19 inficētu personu.
2.4. Klātienē strādājoša darbinieka pienākums ir nekavējoties ziņot darba devējam, ja
viņam laboratoriski konstatēts SARS-CoV-2 vīruss. Lai mazinātu Covid-19
izplatības riskus, darba devējs var organizēt visu klātienē strādājošo darbinieku (tai
skaitā pilnībā vakcinētu vai pārslimojušu) Covid-19 testēšanu (tai skaitā skrīninga
testēšanu). Šādā gadījumā Covid-19 testēšanas izmaksas sedz no darba devēja
līdzekļiem;.
2.5. Darbinieki, kuri uzsākuši vakcināciju līdz 2021.gada 15. novembrim un vakcinācijas
sertifikātu iegūst ne vēlāk kā līdz 2021. gada 15.decembrim, līdz vakcinācijas
sertifikāta iegūšanai var turpināt pildīt savus darba pienākumus klātienē, uzrādot
negatīvu testu.
2.6. Testēšanas nodrošināšanai darbiniekiem, kuriem darba pienākumi jāveic klātienē un
nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta ir pieejami ātrie antigēnu testi.
2.7. Ja 10 km attālumā no darba vietas nav testēšanas punkta, kas nodrošina testēšanu:
2.7.1. testēšanu organizē darba devējs sadarbībā ar ārstniecības iestādi vai
ārstniecības personu,
2.7.2. vai izmantojot paštestus (persona pati veic testēšanu darba devēja nozīmētas
atbildīgās personas uzraudzībā).
2.8. Darbiniekiem ir pienākums informēt darba devēju par vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikāta esību un uzrādīt minēto sertifikātu darba devējam tā noteiktajā kārtībā.
2.9. Ja darbinieks nav ieguvis vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kas nepieciešams
darba pienākumu pildīšanai, tas ir pietiekams pamats uzskatīt, ka attiecīgā persona
neatbilst veicamajam darbam.
2.10.
Ja darbinieks bez attaisnojoša objektīva iemesla nav ieguvis vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikātu atstādināšanas laikā, darba devējam ir tiesības nekavējoties
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izbeigt darba tiesiskās attiecības ar viņu, izmaksājot atlaišanas pabalstu viena mēneša
darba algas (mēnešalgas) apmērā.
2.11. Darba devējs iespēju robežās organizēt darbu tā, lai klātienē darba pienākumus
veiktu tikai tie darbinieki, kuri nodrošina darbu nepārtrauktību un nevar to veikt
attālināti savā dzīvesvietā.
2.12. Mājas karantīnas laikā pilnībā vakcinētām vai pārslimojušām personām ir tiesības
saņemt darba nespējas lapu.
2.13. 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.
Higiēnas prasības
2.14. Bieži mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc tualetes apmeklējuma, pirms
ēšanas, pēc kontakta ar citiem cilvēkiem.
2.15. Ja nav iespējas nomazgāt rokas, nepieciešams dezinficēt rokas ar 70% spirtu
saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem.
2.16. Izvairīties no pieskaršanās sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām.
2.17. Ievērot sociālo distancēšanos- regulāri atgādināt darbiniekiem par 2 metru distances
ieturēšanu, kur tas ir iespējams.
2.18. Izmantot vizuālas norādes, piemēram, uzlīmes uz grīdas, vai piktogrammas citās
vietās, lai informētu par 2 metru distances ievērošanu.
2.19. Ja telpā atrodas vairāk par vienu personu, lietot sejas masku.
2.20. Redzamās vietās izvietot informāciju, lai darbinieki pareizi lietotu mutes un deguna
aizsegus un citus individuālās aizsardzības līdzekļus un roku dezinfekcijas
līdzekļus.
2.21. Ievērojot darba procesu, darba vides risku samazināšanai lietot citus individuālos
elpošanas ceļus aizsargājošus līdzekļus, piemēram, respiratoru FFP2 un FFP3 tipa.
2.22. Organizēt elastīgu darba grafiku darbiniekiem, veikt plūsmas izpēti un nodalīšanu,
lai nepieļautu darbinieku pulcēšanos vai drūzmēšanos pie ieejas, izejas, atpūtas
telpās, ģērbtuvēs, virtuvēs, īpaši pusdienu pārtraukumos un arī citās telpās.
2.23. Uzņēmumā ieviest elastīgu grafiku ēdnīcas /virtuvju izmantošanai, nodrošinot, ka:
2.23.1. attiecīgā ēdināšanas vieta nav publiski pieejama,
2.23.2. ir nodrošināts, ka personu grupu plūsmas, kurām nav ikdienas saskares,
fiziski nepārklājas,
2.23.3. pie galdiņa atrodas tikai viena persona,
2.23.4. starp galdiņiem ir divu metru distance,
2.23.5. ēdnīcu/virtuves apmeklētāji lieto mutes un deguna aizsegu, izņemot
ēšanas laiku,
2.23.6. tiek veikta telpu vēdināšanu.
2.24. Atpūtas telpās krēslus un galdus pārkārtot tā, lai starp tiem nodrošinātu ne mazāk
kā 2 m distanci.
2.25. Tīrīt un dezinficēt virsmas un priekšmetus, kuriem bieži pieskaras cilvēki,
izmantojot 70% spirtu saturošus virsmu dezinfekcijas līdzekļus.
2.26. Regulāri tīrīt un vēdināt telpas.
2.27. Smēķēšanas vietās (iekštelpas vai ārtelpās) aizliegts pulcēties. Smēķēšanas vietās
atļauts uzturēties pa vienam cilvēkam, ja nav iespējams ievērot savstarpēju 2 m
distanci.
3. Drošības prasības sabiedriskā transporta līdzekļa vadītājiem:
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3.1. Pirms darba sekot savam veselības stāvoklim un nedoties uz darbu ar elpošanas ceļu
infekcijas slimības pazīmēm (klepus, sāpes kaklā, paaugstinātā ķermeņa
temperatūra).
3.2. No 15. novembra visiem valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju un to
kapitālsabiedrību darbiniekiem ir nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikāts.
3.3. Visi darbinieki, kas strādā klātienē (tai skaitā pilnībā vakcinētas un pārslimojušas
personas), ierodoties darbavietā, rakstveidā apliecina, ka:
3.3.1. tām nav akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmju,
3.3.2. nav pienākuma ievērot izolāciju, mājas karantīnu vai pašizolāciju,
3.3.3. nav zināms, vai pēdējo 10 dienu laikā tās bijušas tiešā kontaktā ar
Covid-19 inficētu personu.
3.4. Klātienē strādājoša darbinieka pienākums ir nekavējoties ziņot darba devējam, ja
viņam laboratoriski konstatēts SARS-CoV-2 vīruss. Lai mazinātu Covid-19
izplatības riskus, darba devējs var organizēt visu klātienē strādājošo darbinieku (tai
skaitā pilnībā vakcinētu vai pārslimojušu) Covid-19 testēšanu (tai skaitā skrīninga
testēšanu). Šādā gadījumā Covid-19 testēšanas izmaksas sedz no darba devēja
līdzekļiem.
3.5. Ja darbinieks bez attaisnojoša objektīva iemesla nav ieguvis vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikātu atstādināšanas laikā, darba devējam ir tiesības nekavējoties
izbeigt darba tiesiskās attiecības ar viņu, izmaksājot atlaišanas pabalstu viena mēneša
darba algas (mēnešalgas) apmērā.
3.6. Lietot mutes un deguna aizsegu;
3.6.1. saņemot vai nododot dokumentus, skaidru naudu dispečeram pirms vai pēc
maiņas;
3.6.2. ieejot transporta līdzekļa salonā, ja tajā jau atrodas pasažieri;
3.6.3. vadot sabiedrisko transportu, ja vadītāja kabīne nav pilnīgi noslēgta no
salona.
3.7. Ievērot 2 m distanci, atrodoties dispečeru telpās, citās koplietošanas telpās.
3.8. Sabiedriskajā transporta līdzeklī:
3.8.1. visu brauciena laiku pasažieri un vadītājs pareizi valkā sejas masku, (vēlams
– FFP2 respiratoru),
3.8.2. nodrošināt pasažieru vienvirziena plūsmu (pa kurām durvīm iekāpj un pa
kurām izkāpj),
3.8.3. organizēt iekāpšanu un izkāpšanu tā, lai pasažieru skaits transportlīdzeklī
nepārsniedz 50% no tā ietilpības,
3.8.4. sabiedriskā transporta pārvadātājam organizēt iekāpšanu un izkāpšanu tā, lai
pasažieru skaits transportlīdzeklī nepārsniedz 80% no tā ietilpības, vai 85%
no tā ietilpības, ja nepieciešams uzņemt pasažierus pieturvietās ārpus
reģionālās nozīmes maršrutu galapunktiem,
3.8.5. visu brauciena laiku ir atvērti logi ventilācijai.
3.9. Pārvadātājam transportlīdzekļa salonā izvietot informāciju par pieļaujamo pasažieru
skaitu.
3.10.
Ja transportlīdzeklī tā specifikas dēļ nav iespējams kontrolēt pasažieru
iekāpšanu un izkāpšanu, tad:
3.10.1.
nodrošināt, lai transportlīdzekļa salons būtu vienmērīgi piepildīts,
3.10.2.
pēc iespējas ievērot 2 m distancēšanās prasības,
3.10.3.
nodrošināt, lai tiek marķētas sēdvietas.
3.11.
Regulāri dezinficēt transportlīdzekļa salona un kabīnes virsmas , arī tās
virsmas, uz kurām ir visaugstākais inficēšanās risks, piemēram, durvju rokturi,
transporta līdzekļa vadības paneli, pogas, balstus/rokturus u.c.
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4. Drošības prasības starppilsētu pasažieru pārvadātājiem (šoferim):
4.1. Pirms darba sekot savam veselības stāvoklim un nedoties uz darbu ar elpošanas ceļu
infekcijas slimības pazīmēm (klepus, sāpes kaklā, paaugstinātā ķermeņa
temperatūra).
4.2. No 15. novembra visiem valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju un to
kapitālsabiedrību darbiniekiem ir nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikāts.
4.3. Visi darbinieki, kas strādā klātienē (tai skaitā pilnībā vakcinētas un pārslimojušas
personas), ierodoties darbavietā, rakstveidā apliecina, ka:
4.3.1. tām nav akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmju,
4.3.2. nav pienākuma ievērot izolāciju, mājas karantīnu vai pašizolāciju,
4.3.3. nav zināms, vai pēdējo 10 dienu laikā tās bijušas tiešā kontaktā ar
Covid-19 inficētu personu.
4.4. Klātienē strādājoša darbinieka pienākums ir nekavējoties ziņot darba devējam, ja
viņam laboratoriski konstatēts SARS-CoV-2 vīruss. Lai mazinātu Covid-19
izplatības riskus, darba devējs var organizēt visu klātienē strādājošo darbinieku (tai
skaitā pilnībā vakcinētu vai pārslimojušu) Covid-19 testēšanu (tai skaitā skrīninga
testēšanu). Šādā gadījumā Covid-19 testēšanas izmaksas sedz no darba devēja
līdzekļiem;.
4.5. Ja darbinieks bez attaisnojoša objektīva iemesla nav ieguvis vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikātu atstādināšanas laikā, darba devējam ir tiesības nekavējoties
izbeigt darba tiesiskās attiecības ar viņu, izmaksājot atlaišanas pabalstu viena mēneša
darba algas (mēnešalgas) apmērā.
4.6. Visu brauciena laiku vadītājam pareizi valkāt sejas masku, vēlams – FFP2 respiratoru,
kā arī darba procesā kontaktējoties ar darba kolēģiem un pasažieriem.
4.7. Ievērot 2 m distanci, atrodoties dispečeru telpās vai citās koplietošanas telpās.
4.8. Sabiedriskajā transporta līdzeklī:
4.8.1. sabiedriskajā transportā tā vadītājam informēt par mutes un deguna aizsega
pareizu lietošanu un atteikt pakalpojuma sniegšanu, ja persona nelieto mutes
un deguna aizsegu vai lieto to neatbilstošā veidā
4.8.2. nodrošināt pasažieru vienvirziena plūsmu (pa kurām durvīm iekāpj un pa
kurām izkāpj),
4.8.3. organizēt iekāpšanu un izkāpšanu tā, lai pasažieru skaits transportlīdzeklī
nepārsniedz 80% no tā ietilpības, vai 85% no tā ietilpības, ja nepieciešams
uzņemt pasažierus pieturvietās ārpus reģionālās nozīmes maršrutu
galapunktiem,
4.8.4. regulāri vēdināt transporta līdzekli,
4.8.5. transportlīdzekļa salonā izvietot informāciju par pieļaujamo pasažieru
skaitu.
4.9. Ja transportlīdzeklī tā specifikas dēļ nav iespējams kontrolēt pasažieru iekāpšanu un
izkāpšanu, pārvadātājs aicina pasažierus izvēlēties vietas tā,
4.9.1. lai transportlīdzekļa salons būtu vienmērīgi piepildīts,
4.9.2. pēc iespējas ievērotas 2 m distancēšanās prasības.
4.9.3. tiek izmantotas tikai nemarķētas sēdvietas.
4.10.
Iespēju robežās norobežot autobusa vadītāja vietu ar aizsargstiklu.
4.11.
Marķēt sēdvietas aiz autobusa vadītāja kabīnes un nepārdod biļetes tām
sēdvietām, kas atrodas uzreiz aiz autobusa vadītāja vietas.
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4.12. Regulāri dezinficēt transportlīdzekļa salona un kabīnes virsmas, arī tās virsmas,
uz kurām ir visaugstākais inficēšanās risks, piemēram, durvju rokturi, transporta
līdzekļa vadības paneli, pogas, balstus/rokturus u.c.
4.13. Transportlīdzekļa vadītājs var neuzņemt pasažieri vai izsēdināt pasažieri, kurš
pareizi nelieto nav mutes un deguna aizsegu.
4.14. Konflikta gadījumā transportlīdzekļa vadītājs drīkst izsaukt policiju.
5. Drošības prasības neregulāro pārvadājumu veicējiem
(iekšzemes tūrisms, skolēnu pārvadājumi un ekskursijas, iespējams arī starptautiskās autobusu
ekskursijas)
5.1. Pirms darba sekot savam veselības stāvoklim un nedoties uz darbu ar elpošanas ceļu
infekcijas slimības pazīmēm (klepus, sāpes kaklā, paaugstinātā ķermeņa
temperatūra).
5.2. No 15. novembra visiem valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju un to
kapitālsabiedrību darbiniekiem ir nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikāts.
5.3. Visi darbinieki, kas strādā klātienē (tai skaitā pilnībā vakcinētas un pārslimojušas
personas), ierodoties darbavietā, rakstveidā apliecina, ka:
5.3.1. tām nav akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmju,
5.3.2. nav pienākuma ievērot izolāciju, mājas karantīnu vai pašizolāciju,
5.3.3. nav zināms, vai pēdējo 10 dienu laikā tās bijušas tiešā kontaktā ar
Covid-19 inficētu personu.
5.4. Klātienē strādājoša darbinieka pienākums ir nekavējoties ziņot darba devējam, ja
viņam laboratoriski konstatēts SARS-CoV-2 vīruss. Lai mazinātu Covid-19
izplatības riskus, darba devējs var organizēt visu klātienē strādājošo darbinieku (tai
skaitā pilnībā vakcinētu vai pārslimojušu) Covid-19 testēšanu (tai skaitā skrīninga
testēšanu). Šādā gadījumā Covid-19 testēšanas izmaksas sedz no darba devēja
līdzekļiem;.
5.5. Ja darbinieks bez attaisnojoša objektīva iemesla nav ieguvis vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikātu atstādināšanas laikā, darba devējam ir tiesības nekavējoties
izbeigt darba tiesiskās attiecības ar viņu, izmaksājot atlaišanas pabalstu viena mēneša
darba algas (mēnešalgas) apmērā.
5.6. Nodrošināt autobusā nepieciešamo 70 % spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļu
apjomu visam pakalpojuma laikam.
5.7. Iespēju robežās norobežot autobusa vadītāja vietu ar aizsargstiklu.
5.8. Marķēt sēdvietas aiz autobusa vadītāja kabīnes un nepieļaut pasažieriem izmantot
sēdvietas, kas atrodas uzreiz aiz autobusa vadītāja vietas.
5.9. Sabiedriskajā transporta līdzeklī:
5.9.1. visu brauciena laiku vadītājam pareizi valkāt sejas masku, vēlams – FFP2
respiratoru, kā arī darba procesā kontaktējoties ar darba kolēģiem un
pasažieriem,
5.9.2. nodrošināt pasažieru vienvirziena plūsmu (pa kurām durvīm iekāpj un pa
kurām izkāpj),
5.9.3. organizēt iekāpšanu un izkāpšanu tā, lai pasažieru skaits transportlīdzeklī
nepārsniedz 80% no tā ietilpības, vai 85% no tā ietilpības, ja nepieciešams
uzņemt pasažierus pieturvietās ārpus reģionālās nozīmes maršrutu
galapunktiem,
5.9.4. regulāri vēdināt transporta līdzekli,
5.9.5. transportlīdzekļa salonā izvietot informāciju par pieļaujamo pasažieru
skaitu.
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5.10.
Ja transportlīdzeklī tā specifikas dēļ nav iespējams kontrolēt pasažieru
iekāpšanu un izkāpšanu, pārvadātājs aicina pasažierus izvēlēties vietas tā,
5.10.1.
lai transportlīdzekļa salons būtu vienmērīgi piepildīts,
5.10.2.
pēc iespējas ievērotas 2 m distancēšanās prasības.
5.10.3.
tiek izmantotas tikai nemarķētas sēdvietas.
5.11. Regulāri dezinficēt transportlīdzekļa salona un kabīnes virsmas, arī tās virsmas,
uz kurām ir visaugstākais inficēšanās risks, piemēram, durvju rokturi, transporta
līdzekļa vadības paneli, pogas, balstus/rokturus u.c.
5.12. Transportlīdzekļa vadītājs var neuzņemt pasažieri vai izsēdināt pasažieri, kurš
pareizi nelieto nav mutes un deguna aizsegu.
5.13. Transporta līdzekļa vadītājam pēc kontrolējošo institūciju pieprasījuma, informēt
par pasažieru skaitu, ekskursijas virzienu un laiku, kā arī citu informāciju,
ievērojot noteiktās prasības.
6. Drošības prasības skolēnu pārvadājumos ar autobusu
6.1. Pirms darba sekot savam veselības stāvoklim un nedoties uz darbu ar elpošanas ceļu
infekcijas slimības pazīmēm (klepus, sāpes kaklā, paaugstinātā ķermeņa
temperatūra).
6.2. No 15. novembra visiem valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju un to
kapitālsabiedrību darbiniekiem ir nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikāts.
6.3. Visi darbinieki, kas strādā klātienē (tai skaitā pilnībā vakcinētas un pārslimojušas
personas), ierodoties darbavietā, rakstveidā apliecina, ka:
6.3.1. tām nav akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmju,
6.3.2. nav pienākuma ievērot izolāciju, mājas karantīnu vai pašizolāciju,
6.3.3. nav zināms, vai pēdējo 10 dienu laikā tās bijušas tiešā kontaktā ar
Covid-19 inficētu personu.
6.4. Klātienē strādājoša darbinieka pienākums ir nekavējoties ziņot darba devējam, ja
viņam laboratoriski konstatēts SARS-CoV-2 vīruss. Lai mazinātu Covid-19
izplatības riskus, darba devējs var organizēt visu klātienē strādājošo darbinieku (tai
skaitā pilnībā vakcinētu vai pārslimojušu) Covid-19 testēšanu (tai skaitā skrīninga
testēšanu). Šādā gadījumā Covid-19 testēšanas izmaksas sedz no darba devēja
līdzekļiem;.
6.5. Ja darbinieks bez attaisnojoša objektīva iemesla nav ieguvis vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikātu atstādināšanas laikā, darba devējam ir tiesības
nekavējoties izbeigt darba tiesiskās attiecības ar viņu, izmaksājot atlaišanas pabalstu
viena mēneša darba algas (mēnešalgas) apmērā.
6.6. Transportā tā vadītājam informēt par mutes un deguna aizsega pareizu lietošanu un
atteikt pakalpojuma sniegšanu, ja persona nelieto mutes un deguna aizsegu vai lieto
to neatbilstošā veidā.
6.7. Sabiedriskajā transporta līdzeklī:
6.7.1. visu brauciena laiku vadītājam pareizi valkāt sejas masku, vēlams – FFP2
respiratoru, kā arī darba procesā kontaktējoties ar darba kolēģiem un
pasažieriem,
6.7.2. nodrošināt skolēnu vienvirziena plūsmu (pa kurām durvīm iekāpj un pa
kurām izkāpj),
6.7.3. organizēt iekāpšanu un izkāpšanu tā, lai pasažieru skaits transportlīdzeklī
nepārsniedz 80 % no tā ietilpības vai 85 %, ja nepieciešams uzņemt
pasažierus pieturvietās ārpus reģionālās satiksmes maršrutu galapunktiem,
6.7.4. regulāri vēdināt transporta līdzekli,
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6.7.5. transportlīdzekļa salonā izvietot informāciju par pieļaujamo pasažieru
skaitu.
6.8. Ja transportlīdzeklī tā specifikas dēļ nav iespējams kontrolēt pasažieru iekāpšanu un
izkāpšanu, pārvadātājs aicina pasažierus izvēlēties vietas tā,
6.8.1. lai transportlīdzekļa salons būtu vienmērīgi piepildīts,
6.8.2. pēc iespējas ievērotas 2 m distancēšanās prasības.
6.8.3. tiek izmantotas nemarķētas sēdvietas.
6.9. Epidemioloģiskās drošības prasības autobusā:
6.9.1. skolēniem pirms iekāpšanas autobusā, ievērot 2 metru distanci, gaidot
iekāpšanu autobusā;
6.9.2. pirms iekāpšanas autobusā, uzlikt mutes un deguna aizsegu (bērniem, sākot
no 7 gadu vecuma);
6.9.3. skolēniem brauciena laikā pareizi lietot mutes un deguna aizsegu;
6.9.4. sēdēt tikai nemarķētajās sēdvietās.
7. Drošības prasības biļešu kontrolieriem
7.1. Pirms darba sekot savam veselības stāvoklim un nedoties uz darbu ar elpošanas ceļu
infekcijas slimības pazīmēm (klepus, sāpes kaklā, paaugstinātā ķermeņa
temperatūra).
7.2. No 15. novembra visiem valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju un to
kapitālsabiedrību darbiniekiem ir nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikāts.
7.3. Visi darbinieki, kas strādā klātienē (tai skaitā pilnībā vakcinētas un pārslimojušas
personas), ierodoties darbavietā, rakstveidā apliecina, ka:
7.3.1. tām nav akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmju,
7.3.2. nav pienākuma ievērot izolāciju, mājas karantīnu vai pašizolāciju,
7.3.3. nav zināms, vai pēdējo 10 dienu laikā tās bijušas tiešā kontaktā ar
Covid-19 inficētu personu.
7.4. Klātienē strādājoša darbinieka pienākums ir nekavējoties ziņot darba devējam, ja
viņam laboratoriski konstatēts SARS-CoV-2 vīruss. Lai mazinātu Covid-19
izplatības riskus, darba devējs var organizēt visu klātienē strādājošo darbinieku (tai
skaitā pilnībā vakcinētu vai pārslimojušu) Covid-19 testēšanu (tai skaitā skrīninga
testēšanu). Šādā gadījumā Covid-19 testēšanas izmaksas sedz no darba devēja
līdzekļiem;.
7.5. Ja darbinieks bez attaisnojoša objektīva iemesla nav ieguvis vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikātu atstādināšanas laikā, darba devējam ir tiesības nekavējoties
izbeigt darba tiesiskās attiecības ar viņu, izmaksājot atlaišanas pabalstu viena mēneša
darba algas (mēnešalgas) apmērā.
7.6. Biļešu kontrolierim:
7.6.1. pirms iekāpšanas transporta līdzeklī, ievērot 2 metru distanci ar citiem
braucējiem;
7.6.2. dezinficēt rokas ar 70 % spirtu saturošu dezinfekcijas līdzekli;
7.6.3. uzvilkt vienreizējos cimdus;
7.6.4. uzlikt mutes un deguna aizsegu;
7.6.5. veikt braucienu fiksējošo dokumentu pārbaudi;
7.6.6. biļešu kontroles laikā pareizi lietot mutes un deguna aizsegu;
7.6.7. pēc iespējas ievērot 2m distanci ar kontrolējamo personu autobusā.
7.7. Konduktoram informēt par mutes un deguna aizsega pareizu lietošanu un atteikt
pakalpojuma sniegšanu, ja persona nelieto mutes un deguna aizsegu vai lieto to
neatbilstošā veidā.
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7.8. Kontrolieris var izsēdināt pasažieri, kuram nav mutes un deguna aizsega.
7.9. Konflikta gadījumā ar pasažieri, kontrolieris drīkst izsaukt policiju.
7.10.
Pēc kontroles beigām izkāpt no autobusa un:
7.10.1.
novilkt vienreizējos cimdus, novilkšanas procesā tos izvērst uz āru un
ievietot maisiņā;
7.10.2.
noņemt mutes un deguna aizsegu un ievietot maisiņā,
7.10.3.
dezinficēt rokas ar 70 % spirtu saturošu dezinfekcijas līdzekli.
8. Drošības prasības mikroautobusu pārvadātāji (vadītāji)
8.1. Pirms darba sekot savam veselības stāvoklim un nedoties uz darbu ar elpošanas ceļu
infekcijas slimības pazīmēm (klepus, sāpes kaklā, paaugstinātā ķermeņa
temperatūra).
8.2. No 15. novembra visiem valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju un to
kapitālsabiedrību darbiniekiem ir nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikāts.
8.3. Visi darbinieki, kas strādā klātienē (tai skaitā pilnībā vakcinētas un pārslimojušas
personas), ierodoties darbavietā, rakstveidā apliecina, ka:
8.3.1. tām nav akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmju,
8.3.2. nav pienākuma ievērot izolāciju, mājas karantīnu vai pašizolāciju,
8.3.3. nav zināms, vai pēdējo 10 dienu laikā tās bijušas tiešā kontaktā ar
Covid-19 inficētu personu.
8.4. Klātienē strādājoša darbinieka pienākums ir nekavējoties ziņot darba devējam, ja
viņam laboratoriski konstatēts SARS-CoV-2 vīruss. Lai mazinātu Covid-19
izplatības riskus, darba devējs var organizēt visu klātienē strādājošo darbinieku (tai
skaitā pilnībā vakcinētu vai pārslimojušu) Covid-19 testēšanu (tai skaitā skrīninga
testēšanu). Šādā gadījumā Covid-19 testēšanas izmaksas sedz no darba devēja
līdzekļiem;.
8.5. Ja darbinieks bez attaisnojoša objektīva iemesla nav ieguvis vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikātu atstādināšanas laikā, darba devējam ir tiesības
nekavējoties izbeigt darba tiesiskās attiecības ar viņu, izmaksājot atlaišanas pabalstu
viena mēneša darba algas (mēnešalgas) apmērā.
8.6. Mikroautobusu vadītājam, vadot transporta līdzekli visu laiku lietot sejas masku,
vēlams :
8.6.1. visu brauciena laiku vadītājam pareizi valkāt sejas masku, vēlams – FFP2
respiratoru, kā arī darba procesā kontaktējoties ar darba kolēģiem un
pasažieriem;
8.6.2. saņemot vai nododot dokumentus, skaidru naudu dispečeram pirms vai pēc
maiņas;
8.6.3. ieejot transporta līdzekļa salonā, ja tajā jau atrodas pasažieri;
8.6.4. vadot mikroautobusu, ja vadītāja kabīne nav pilnīgi noslēgta no salona;
8.7. Mikroautobusā:
8.7.1. organizēt iekāpšanu un izkāpšanu tā, lai pasažieru skaits transportlīdzeklī
nepārsniedz 50 % no tā ietilpības vai 85 %, ja nepieciešams uzņemt
pasažierus pieturvietās ārpus reģionālās satiksmes maršrutu galapunktiem,
8.7.2. regulāri vēdināt transporta līdzekli,
8.7.3. transportlīdzekļa salonā izvietot informāciju par pieļaujamo pasažieru
skaitu.
8.8. Ja transportlīdzeklī tā specifikas dēļ nav iespējams kontrolēt pasažieru iekāpšanu un
izkāpšanu, pārvadātājs aicina pasažierus izvēlēties vietas tā,
8.8.1. lai transportlīdzekļa salons būtu vienmērīgi piepildīts,
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8.8.2. pēc iespējas ievērotas 2 m distancēšanās prasības.
8.8.3. tiek izmantotas nemarķētas sēdvietas.
8.9. Iespēju robežās norobežot mikroautobusa vadītāja vietu ar aizsargstiklu.
8.10. Marķēt sēdvietas aiz mikroautobusa vadītāja kabīnes un nepieļaut pasažieriem
izmantot sēdvietas, kas atrodas uzreiz aiz vadītāja vietas.
8.11. Regulāri dezinficē mikroautobusa vadītāja kabīni un mikroautobusa salona
virsmas, kurām ir visaugstākais inficēšanās risks ar korona vīrusu, piemēram,
durvju rokturi, sēdekļa atzveltnes rokturi u.c.
8.12. Transportlīdzekļa vadītājs var izsēdināt pasažieri, kuram nav mutes un deguna
aizsega.
8.13. Transportlīdzekļa vadītājs konflikta gadījumā drīkst izsaukt policiju.
8.14. Lai nokļūtu līdz darba vietai vai atgrieztos no tās dzīvesvietā, ar darba devēja
apliecinājumu transportlīdzeklī, kurā ir vairāk par piecām sēdvietām,
nepārsniedzot 50 % piepildījumu, atļauts pārvietoties vienlaikus vairāk par trim
personām.
9. Drošības prasības taksometra vadītājiem, vieglo automašīnu vadītājiem, kuri veic
pasažieru pārvadājumus un neatrodas no pasažieriem pilnībā nodalītā kabīnē.
9.1. Taksometrā var atrasties tikai:
9.1.1. viens pasažieris vai vienas mājsaimniecības locekļi,
9.1.2. pasažieris kopā ar nepilngadīgu bērnu,
9.1.3. personu, kurai nepieciešama asistenta palīdzība vai kurai ir objektīvas
grūtības vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ.
9.2. Visu brauciena laiku vadītājam pareizi valkāt sejas masku, vēlams – FFP2
respiratoru, kā arī darba procesā kontaktējoties ar darba kolēģiem un pasažieriem.
9.3. Visi darbinieki, kas strādā klātienē (tai skaitā pilnībā vakcinētas un pārslimojušas
personas), ierodoties darba vietā, rakstveidā apliecina, ka tām nav akūtu elpceļu
infekcijas slimības pazīmju un tās nav bijušas tiešā kontaktā ar personām, kurām
noteikta izolācija, mājas karantīna vai pašizolācija.
9.4. Pirms darba sekot savam veselības stāvoklim un nedoties uz darbu ar elpošanas ceļu
infekcijas slimības pazīmēm (klepus, sāpes kaklā, paaugstinātā ķermeņa
temperatūra).
9.5. No 15. novembra visiem valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju un to
kapitālsabiedrību darbiniekiem ir nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikāts.
9.6. Visi darbinieki, kas strādā klātienē (tai skaitā pilnībā vakcinētas un pārslimojušas
personas), ierodoties darbavietā, rakstveidā apliecina, ka:
9.6.1. tām nav akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmju,
9.6.2. nav pienākuma ievērot izolāciju, mājas karantīnu vai pašizolāciju,
9.6.3. nav zināms, vai pēdējo 10 dienu laikā tās bijušas tiešā kontaktā ar
Covid-19 inficētu personu.
9.7. Klātienē strādājoša darbinieka pienākums ir nekavējoties ziņot darba devējam, ja
viņam laboratoriski konstatēts SARS-CoV-2 vīruss. Lai mazinātu Covid-19
izplatības riskus, darba devējs var organizēt visu klātienē strādājošo darbinieku (tai
skaitā pilnībā vakcinētu vai pārslimojušu) Covid-19 testēšanu (tai skaitā skrīninga
testēšanu). Šādā gadījumā Covid-19 testēšanas izmaksas sedz no darba devēja
līdzekļiem;.
9.8. Ja darbinieks bez attaisnojoša objektīva iemesla nav ieguvis vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikātu atstādināšanas laikā, darba devējam ir tiesības nekavējoties
izbeigt darba tiesiskās attiecības ar viņu, izmaksājot atlaišanas pabalstu viena mēneša
darba algas (mēnešalgas) apmērā.
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Taksometra vadītājam, vieglo automašīnu vadītājam regulāri vēdināt salonu,
izmantojot automātiskās ventilācijas sistēmas vai atverot lūkas un logus.
9.10. Regulāri dezinficē taksometra vadītāja vietu un salona virsmas, kurām ir
visaugstākais inficēšanās risks ar korona vīrusu, piemēram, durvju rokturi, sēdekļa
atzveltnes rokturi u.c.
9.11.
Dodoties uz darba vietu vai atgriežoties no darba dzīvesvietā (ar darba devēja
izsniegtu apliecinājumu), vienā transportlīdzeklī var pārvietoties:
9.11.1.
līdz trīs personām no dažādām mājsaimniecībām, ja transportlīdzeklī
ir 5 vietas;
9.11.2.
vairāk personu no dažādām mājsaimniecībām, nepārsniedzot 50 %
piepildījumu, ja ir vairāk par 5 vietām.
9.11.3.
Visi pareizi lieto sejas maskas un tur vaļā logus vēdināšanai visa
brauciena laikā.
9.12. Ar privāto transportlīdzekli atļauts pārvietoties vienlaikus tikai vienas
mājsaimniecības locekļiem vai divām personām, kuras nav vienas
mājsaimniecības locekļi. Pavadot nepilngadīgu bērnu vai personu, kurai
nepieciešama asistenta palīdzība vai kurai ir objektīvas grūtības vecuma vai
funkcionālo traucējumu dēļ, privātajā transportlīdzeklī atļauts pārvietoties līdz
trim personām no vairākām mājsaimniecībām.
9.9.

10. Drošības prasības sabiedriskā transporta klientiem
1. Klients bez sadarbspējīga sertifikāta uzrādīšanas var saņemt sabiedriskā transporta un
starptautisko pārvadājumu pakalpojumus, tostarp starptautiskos pasažieru
pārvadājumus, un ar to sniegšanu saistītus pakalpojumus, kā arī komercpārvadājumus
ar taksometru un vieglo automobili.
2. Pareizi lietot mutes un deguna aizsegus (sejas maskas), atrodoties sabiedriskajā
transportā, autobusā, mikroautobusā, taksometrā, izņemot:
2.1. bērnus līdz 7 gadu vecumam,
2.2. personām ar kustību vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ masku nav
iespējams uzvilkt;
3. Sejas un deguna aizsegu pareizi lietot visu brauciena laiku.
4. Ievērot pareizas roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumus.
5. Ievērot, iespēju robežās, 2 m distancēšanos ar citiem pasažieriem.
6. Izmantot sēdēšanai nemarķētās sēdvietas.
7. Minēto prasību ievērošanas uzraudzību veic/kontrolē transporta līdzekļa vadītājs.
11. Atbildīgās personas rīcība darba vietā un pienākumi
1. Informācijai par atbildīgo personu jābūt novietotā redzamā vietā, norādot atbildīgās
personas kontakttelefona numuru.
2. Atbildīgai personai:
2.1. atrasties darba laikā uz vietas,
2.2. vai ierasties darba vietā 30 minūšu laikā pēc kontrolējošās institūcijas aicinājuma,
2.3. zināt savus pienākumus,
2.4. kontrolēt pārējo darbinieku rīcību, ievērojot epidemioloģiskās situācijas prasības,
2.5. zināt uzņēmumā veiktos pasākumus epidemioloģiskās situācijas nodrošināšanai,
2.6. pēc pieprasījuma sniegt informāciju uzraudzības un kontroles iestādes darbiniekiem
pārbaudes laikā.
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2.7. aizpildīt pašvērtējuma anketu,
3. 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.
4. 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.
5. 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,
6. 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.
7. 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.
Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums,
https://likumi.lv/ta/id/315278-covid-19-infekcijas-izplatibas-parvaldibas-likums
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
Ministru kabineta, valsts kancelejas m.l. https://covid19.gov.lv/
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
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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:
PĀRVIETOŠANĀS UZSĀKŠANAS LAIKS:

DATUMS:

PĀRVIETOŠANĀS GALAMĒRĶIS (PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAS VIETA):

PARAKSTS:

2.pielikums.
Uzņēmuma pašpārbaudes lapa darba aizsardzībā
Uzņēmums………………
datums……………………

Nr.p
.k.
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Jautājumi
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
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Jā

Nē

Piezīmes٭

7.

Darbinieki ir iepazīstināti ar darba vides risku novērtējumu

8.

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
Darbā lietojamais darba aprīkojums ir drošs, pārbaudīts un darba
kārtībā

9.
10.

11.

12.

13.

14.
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