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Sākot ar š.g. 15.decembri visi būvobjekti darbosies tikai zaļajā drošības režīmā, tas
nozīmē, ka būvlaukumā (iekštelpās un ārtelpās) drīkstēs atrasties tikai personas ar
derīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
Līdz 15.decembrim ir noteikts pārējais periods, kura laikā ir iespējami izņēmumi
attiecībā uz nevakcinētajiem darbiniekiem.
Aicinām rūpīgi sekot jaunākai informācijai www.covid19.gov.lv !
Saistībā ar slimības Covid-19 izplatību valstī ieviesto ārkārtas stāvokli un Ministru
kabineta ieviestajiem epidemioloģiskās drošības un citiem pasākumiem, Latvijas
Būvuzņēmēju partnerība aicina būvuzņēmējus veikt šādus pasākumus.
Šīs vadlīnijas ir rekomendējoša rakstura, un tās nerada jaunas juridiskas saistības.
Ieteikumi ir konsultatīvi, saturiski informatīvi un paredzēti, lai palīdzētu darba devējiem
nodrošināt drošu un veselīgu darba vidi.
Vadlīnijās ietvertie ieteikumi balstās uz MK rīkojumu Nr. 720 Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu, Slimību profilakses un kontroles centra, Pasaules veselības organizācijas
izdotajiem materiāliem.
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BŪVUZŅĒMĒJIEM
1. Regulāri sekot līdzi valsts iestāžu sniegtajai informācijai saistībā ar ieviestajiem
drošības pasākumiem un Slimību un profilakses kontroles centra interneta vietnē
(https://spkc.gov.lv/lv/ ) sniegtajām rekomendācijām.
2. Papildināt darba kārtības un iekšējās kārtības noteikumus atbilstoši Covid-19
izplatības ierobežošanai ieviestajiem pasākumiem un regulāri iepazīstināt ar tiem
darbiniekus.
3. Noteikt atbildīgās personas, kas pieņem lēmumus situācijās, kas saistīti ar Covid-19
izplatības ierobežošanas pasākumiem (piemēram, būvdarbu vadītājs, projekta vadītājs
vai darba drošības speciālists).
4. Darba vietā aizliegt uzturēties personām:
kurām ir konstatēts Covid-19;
kurām jāatrodas pašizolācijā;
kuras ar ārsta lēmumu atzītas par kontaktpersonām ar Covid-19 slimai personai;
kurām ir redzami Covid-19 saslimšanas simptomi (iesnas, klepus, rīkles iekaisums,
paaugstinātā ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi), bet nav veiktas
nepieciešamās pārbaudes un saņemti to rezultāti;
kuras ir atteikušās parakstīt Apliecinājumu.
5. Pastiprināti novērot darbinieku veselības stāvokli un periodiski veikt anketēšanu,
pārliecinoties, ka darba vietā neuzturas 4. punktā minētās personas.
6. Lai mazinātu Covid-19 izplatības riskus, darba devējs var organizēt visu klātienē
strādājošo darbinieku (tai skaitā pilnībā vakcinētu vai pārslimojušu) Covid-19 testēšanu.
Šādā gadījumā Covid-19 testēšanas izmaksas sedz no darba devēja līdzekļiem.
7. Darbu organizēt tādējādi, lai iespējami samazinātu darbinieku tiešus kontaktus,
piemēram, biroju darbu organizējot attālināti, būvobjektā strādājošos organizējot pa
nelielām grupām, pēc iespējas nodrošinot to savstarpējo distancēšanos (ieteicams
vismaz 2 m).
8. Redzamās vietās izvietot informāciju un aicināt darbiniekus ievērot piesardzības
pasākumus.
9. Sākot ar š.g. 15. novembri būvobjektā drīkstēs nodarbināt tikai personas ar derīgu
Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī personas, kuras līdz 2021.
gada 15. novembrim ir uzsākušas, bet nav pabeigušas vakcinācijas procesu.
10. Sākot ar š.g. 15. decembri būvobjektā drīkstēs nodarbināt tikai personas ar derīgu
Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, tāpēc aicinām būvuzņēmējus
veicināt vakcināciju darbinieku vidū, t.sk. veikt individuālās pārrunas un informēt par
vakcinācijas iespējām.
11. Darba dēvējam ir jāinformē darba ņēmēji par nepieciešamību pēc iespējas ātrāk
uzsākt vakcināciju, lai uz 15. decembri iegūtu derīgu Covid-19 vakcinācijas sertifikātu.
Plašāka informācija: www.covid19.gov.lv/vakcina
12. Valsts darba inspekcija ir izstrādājusi Informatīvo materiālu darba dēvējiem
https://www.vdi.gov.lv/lv/jaunums/informativs-materials-darba-devejiem , kas sniedz
paskaidrojumus par spēkā esošo regulējumu.
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DARBINIEKIEM
1. Būvobjektā obligāti jālieto mutes un deguna aizsargmaska.
2. Nedrūzmēties koplietošanas telpās (ģērbtuvēs, smēķētavās u.c.)
3. Pēc iespējas ievērot 2m distanci.
4. Regulāri mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc tualetes apmeklējuma,
sabiedrisku vietu apmeklēšanas, pirms ēšanas, pēc kontakta ar slimiem cilvēkiem
vai viņu apkārtējo vidi.
5. Ja nav iespējas nomazgāt rokas, nepieciešams dezinficēt rokas ar spirtu
saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem.
6. Izvairīties no pieskaršanās sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām.
7. Izvairīties no tuva kontakta ar cilvēkiem, kuriem ir akūtas elpceļu infekcijas
simptomi.
8. Klepojot un šķaudot nosegt muti un degunu ar vienreizlietojamo salveti, kuru pēc
lietošanas izmest atkritumos, un pēc tam nomazgāt rokas.
9. Tīrīt un dezinficēt virsmas un priekšmetus, kuriem bieži pieskaras cilvēki, ar
sadzīvē lietojamiem dezinfekcijas līdzekļiem.
10. Regulāri tīrīt un vēdināt telpas.
11. Vieglu saslimšanas simptomu novērošanas gadījumā zvanīt uz tālruni 8303,
smagu saslimšanas simptomu gadījumā uz tālruni 113.
12. Sasveicināties bez sarokošanās.
13. Nokļūšanai līdz darba vietai pēc iespējas neizmantot sabiedrisko transportu.
14. Darbiniekam, dodoties uz/no būvlaukumu komandantstundas laikā
nepieciešams rakstisks apliecinājums. Papildus informācija un apliecinājumu
lejuplāde: https://www.vp.gov.lv/lv/pasapliecinajums-un-parvietosanasierobezojumi
15. Ja darbiniekam darba pienākumu veikšanai nepieciešams testēšanas
sertifikāts, darbinieks nodrošina Covid-19 testa veikšanu par saviem līdzekļiem, ja
nav citas vienošanās ar darba dēvēju.
16. Sākot ar š.g. 15. decembri būvlaukumā (iekštelpās un ārtelpās) drīkstēs strādāt
tikai personas ar derīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

RĪCĪBA DARBA VIETĀ
1. No 2021. gada 20. oktobra līdz 15. novembrim darba pienākumus klātienē var
veikt arī personas ar testēšanas sertifikātu, kas izsniegts ne agrāk kā pirms 72
stundām, vai darba devēja ne agrāk kā pirms 72 stundām organizētu skrīninga
antigēna testu teritorijās, kur nav pieejami pakalpojumi testēšanas sertifikātu
saņemšanai.
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2. No 2021. gada 15. novembra līdz 15. decembrim darba pienākumus klātienē var
veikt arī personas, kuras ir uzsākušas, bet vēl nav pabeigušas vakcinācijas procesu,
lietojot testēšanas sertifikātu, kas izsniegts ne agrāk kā pirms 72 stundām, vai darba
devēja ne agrāk kā pirms 72 stundām organizētu skrīninga antigēna testu teritorijās,
kur nav pieejami pakalpojumi testēšanas sertifikātu saņemšanai.
3. Sākot ar š.g. 15.decembri visi būvobjekti darbosies tikai zaļajā drošības režīmā, tas
nozīmē, ka būvlaukumā (iekštelpās un ārtelpās) drīkst atrasties tikai personas ar derīgu
Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
4. Noteikt, ka jebkurai personai darba vietā, kurai rodas aizdomas vai ir informācija, ka
darbiniekam izpaužas kāds no akūtas elpceļu infekcijas simptomiem (iesnas, klepus,
rīkles iekaisums, paaugstinātā ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi), ir
pienākums:
ja slimības simptomi ir konstatēti pašam darbiniekam, ziņot par to darbu vadītājam
un nekavējoši pamest būvlaukumu/darba vietu;
ja slimības simptomi redzami citai personai, ziņot par to darbu vadītājam;
ja tiek konstatēts kāds no akūtas elpceļu infekcijas simptomiem (iesnas, klepus,
rīkles iekaisums, paaugstinātā ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi),
darbiniekam ir jāpamet būvlaukumu/darba vieta un darbinieks ir nosūtāms veikt
veselības pārbaudi, kā arī atbildīgajam darbiniekam ir jāapzina un jāfiksē personas,
kuras ir bijušas ciešā kontaktā ar darbinieku, kam novērotas saslimšanas pazīmes;
ja pārbaudāmajam darbiniekam netiek konstatēta saslimšana, darbinieks atgriežas
darba vietā un darbu turpina normālā režīmā;
ja darbiniekam tiek konstatēts Covid-19, personas, kuras bijušas ciešā kontaktā ar
saslimušo darbinieku, tiek nosūtītas pašizolācijā un, ja tām tiek konstatēti slimības
simptomi, personām jāvadās pēc ārstu norādījumiem.
5. Darba kārtības noteikumos paredzēt, ka katru reizi, kad būvlaukumā nodarbināta
persona ierodas būvlaukumā un reģistrējas elektroniskā darba laika uzskaites sistēmā,
tā apliecina, ka:
personai ir derīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts (obligātā
prasības sākot ar š.g. 15.decembri) vai testēšanas sertifikāts, kas izsniegts ne agrāk
kā pirms 72 stundām (līdz 15.decembrim);
nodarbinātajam nav konstatēta saslimšana ar Covid-19;
nodarbinātajam nav akūti elpceļu infekcijas simptomi (iesnas, klepus, rīkles
iekaisums, paaugstinātā ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi);
nodarbinātajam ir pienākums nekavējoties informēt darba devēju, ja viņam parādās
elpceļu infekcijas simptomi (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstinātā
ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi);
sniedzot iepriekšējos punktos aprakstītos apliecinājumus, neesmu melojis;
ir zināms, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu ir noteikta administratīvā un kriminālā
atbildība.
5. Darba kārtības noteikumos paredzēt, ka, ja būvlaukumā netiek izmantota elektroniskā
darba laika uzskaites sistēma, katru reizi, kad būvlaukumā nodarbināta persona ierodas
būvlaukumā, tā paraksta apliecinājumu.
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APLIECINĀJUMS
Darba vietas adrese:
Galvenais būvdarbu veicējs:
Atsevišķo būvdarbu veicējs:
(darba devējs)
Darbinieka vārds, uzvārds:
Darbinieka personas kods:
Parakstot šo anketu, apliecinu, ka:
1. man nav konstatēta saslimšana ar Covid-19;
2. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā neesmu atzīts (-ta) par kontaktpersonu
ar Covid-19 slimai personai;
3. man nav akūti elpceļu infekcijas simptomi (iesnas, klepus, rīkles iekaisums,
paaugstinātā ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi);
4. esmu informēts, ka man ir pienākums nekavējoties informēt darba devēju, ja
man parādās elpceļu infekcijas simptomi (iesnas, klepus, rīkles iekaisums,
paaugstinātā ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi);
5. sniedzot iepriekšējos punktos aprakstītos apliecinājumus, neesmu melojis.

Parakstot anketu, piekrītu, ka tā tiek iesniegta Galvenajam būvdarbu veicējam un
tā tiek uzglabāta vienu gadu pēc būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā. Ar šo
apliecinu, ka man ir zināms, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu ir noteikta
administratīvā un kriminālā atbildība.

(pašrocīgs paraksts, vārds un uzvārds, vieta, datums)

PIELIKUMĀ:
APLIECINĀJUMA PARAUGS
PLAKĀTS IZDRUKAI "PROFILAKSES PASĀKUMI DARBINIEKIEM"
PLAKĀTS IZDRUKAI "RĪCĪBA DARBA VIETĀ"
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