IEROBEŽOJUMI
ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ
no 9. novembra līdz 6. decembrim

Ievēro distanci

B

A

C

Lieto aplikāciju

Maskas

• Visās publiskās telpās

Darbs

• Maksimāli attālināti, kur iespējams
• Uz vietas piesardzība, kur iespējams, individuālie aizsardzības līdzekļi

Izglītība

• Klātienē bērnudārzi un 1.–6. klases
• Attālināti 7.–12. klases
• Attālināti profesionālās skolas,
studējošie un pieaugušie,
izņemot praksi

• Individuāli vai attālināti interešu
un profesionālās ievirzes izglītība
• Bērnu nometnes nenotiek

Valsts un
pašvaldību
pakalpojumi

• Attālināti vai individuāli pēc pieraksta

Publiski
pasākumi

• Nenotiek

Pulcēšanās

• Nenotiek, izņemot sapulces, gājienus un
piketus tikai ārā līdz 50 cilvēkiem

Privāti
pasākumi

• Līdz 10 cilvēkiem no 2 mājsaimniecībām

Atpūtas,
izklaides
vietas
Kultūrvietas

Sports

• Nedarbojas, izņemot brīvdabas teritorijas

•
•
•
•

Darba laiks no 6.00 līdz 20.00
Maskas
50 % telpas ietilpības
Vienvirziena apmeklētāju plūsma

• Treniņi ārā līdz 10 cilvēkiem
• Treniņi iekšā individuāli,
10 m2 cilvēkam
• Sporta norišu vietu darba laiks
no 6.00 līdz 22.00

• Nenotiek pasākumi, izņemot
pilngadīgo profesionāļu starptautiskās
vai augstākās līgas sacensības bez
skatītājiem

Amatiermāksla

• Tikai attālināti vai individuāli

Reliģiskā
darbība

•
•
•
•
•

Tirdzniecība

• Maskas - arī tirgū un ielu tirdzniecībā
• 10 m2 cilvēkam
• Informācija par maksimālo cilvēku skaitu

Tirdzniecības
centri

Maskas
10 m2 cilvēkam
Nepārsniedz 50 % telpas ietilpības
Darba laiks no 6.00 līdz 20.00
Svētdienas skola attālināti vai individuāli

(platība virs 10 000 m2
vai vismaz 10 veikali)

• Brīvdienās un svētku dienās strādā pārtikas veikali, aptiekas (arī veterinārās),
optikas veikali, dzīvnieku barības veikali, grāmatnīcas, preses tirdzniecības vietas,
higiēnas un saimniecības preču veikali, telekomunikācijas preču un pakalpojumu
vietas, attālināti iegādāto preču izsniegšanas vietas

Ēdināšana

• Ēdienu izsniedz tikai līdzņemšanai, izņemot bērnudārzos, skolās, darbavietās

Sociālā
aprūpe

• Ievēro epidemioloģiskās drošības un piesardzības pasākumus
• Jaunus klientus uzņem, izvērtējot individuāli

Tiesvedība,
bāriņtiesas

• Maksimāli rakstveidā vai attālināti

Skaistumkopšana

• Nenotiek, izņemot frizieri, pie kura 10 m2 klientam
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