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Par epidemioloģiskās drošības pasākumiem saistībā ar COVID-19 izplatību
Pamatojoties uz 2020.gada 12.marta (prot. Nr. 11 1. §) Ministru kabineta rīkojumu
Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, lai mazinātu Rīgas Tehniskās
universitātes (RTU) studējošo, personāla un apmeklētāju veselības apdraudējuma
risku, no 2020.gada 13.marta līdz 14.aprīlim:
1. NOSAKU:
1.1. pārtraukt lekciju, nodarbību, semināru, laboratorijas darbu, konsultāciju
un citu studiju, tālākizglītības un interešu izglītības pasākumu un
pārbaudījumu īstenošanu klātienē;
1.2. iespēju robežās organizēt studiju procesu, izmantojot e-studiju vidi,
tālmācības un elektroniskās kopdarbības rīkus un video translācijas;
1.3. atcelt ieplānotās un neorganizēt sanāksmes, konferences, seminārus,
ar dalībnieku skaitu vairāk nekā 30 (trīsdesmit);
1.4. atcelt kultūras, sporta un jebkādus citus klātienes pasākumus, ka arī citu
organizāciju rīkotos klātienes pasākumus RTU telpās;
1.5. Senāta sēdes organizēt tikai ar senatoru un padomdevēju dalību;
1.6. struktūrvienību vadītājiem iespēju robežās atļaut darbiniekiem strādāt
attālināti, darbiniekam rakstiski apliecinot darba drošības un datu
aizsardzības pasākumu ievērošanu;
1.7. dienesta viesnīcās ieviest karantīnas stāvokļa pasākumus;
1.8. organizēt Zinātniskās bibliotēkās darbu ierobežotā režīmā, nodrošinot
tikai grāmatu izsniegšanu un saņemšanu;
1.9. atcelt plānotos un apstiprinātos ārvalstu braucienus un komandējumus,
kā arī neplānot jaunus līdz ārkārtējās situācijas beigām;
1.10. nekavējoši ziņot uz e-pastu: personals@rtu.lv, ja studējošais, darbinieks,
vai viņu ģimenes locekļi beidzamo 14 dienu laikā ir bijuši vai plāno doties
ārpus valsts teritorijas;
1.11. studējošajam vai darbiniekam vismaz 14 dienas pēc atgriešanās no
ārvalstīm neierasties RTU telpās un klātienē nekontaktēties ar RTU
studējošajiem, darbiniekiem vai citu ar RTU darbību saistītu personālu,
kā arī veikt pašizolāciju (mājas karantīna);

1.12. strikti ievērot Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC)
rekomendācijas par
rīcību, atgriežoties no komandējumiem vai
atvaļinājuma;
1.13. sekot oficiālajai informācijai un rekomendācijām ORTUS, SPKC mājas
lapā un citos informācijas avotos.
2. UZDODU:
2.1. dekāniem organizēt studiju procesu saskaņā ar šā rīkojuma 1.1. un 1.2.
apakšpunktiem;
2.2. struktūrvienību vadītājiem informēt studējošos, darbiniekus, sadarbības
partnerus, viesus un apmeklētājus par šo rīkojumu un tā saturu;
2.3. rīkojuma izpildē administrācijas departamentiem sniegt atbalstu citām
struktūrvienībām;
2.4. RTU kapitālsabiedrību vadītājiem rekomendēt īstenot rīkojumā minētos
pasākumus savos uzņēmumos;
2.5. Dienesta viesnīcu departamenta direktorei izstrādāt instrukciju
karantīnas stāvokļa pasākumu ievērošanai;
2.6. Finanšu prorektoram nesaskaņot jaunos ārvalstu komandējuma
rīkojumus līdz ārkārtējās situācijas beigām;
2.7. Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departamenta
direktoram izskaidrot šā rīkojuma noteikumus un izstrādāt tālākās rīcības
instrukcijas ārvalstu studentiem.
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