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1.apakšpunktu
1. Mācību process skolā
1.1. Skolas nodarbinātie un izglītojamie piedalās mācību procesā ar derīgu vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikātu, vai ar negatīvu Covid-19 testu.
1.2. Pirmais Covid-19 tests skolā notiks 2021. gada 30.augustā, turpmākā testēšana notiks
atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam.
1.3. Tests nav jāveic personām ar vakcinācijas sertifikātu vai pārslimošanas sertifikātu.
1.4. Testēšanu izglītojamajiem apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem.
1.5. Katrai skolai tiek piegādāti personalizēti stobriņi siekalu paraugu savākšanai. Bez negatīva
testa izglītojamais nevarēs piedalīties klātienes mācībās.
1.6. Testēšanas procesu koordinē skola, sadarbojoties ar Gulbju laboratoriju, ievērojot drošus
apstākļus un ievērojot regularitāti – vienu reizi nedēļā. Testēšana tiek veikta tikai COVID-19
vīrusa noteikšanai, nekādam citam nolūkam.
1.7. Skolai ir tiesības nodot laboratorijai izglītojamo personas datus, atbilstoši laboratorijas
norādījumiem.
1.8. Testēšanas rezultātus saņems iepriekš norādītā e-pastā un LR E-veselības sistēmā.
Pilngadīgs izglītojamais testa rezultātus varēs apskatīties pats, nepilngadīga izglītojamā vietā
to varēs izdarīt bērna likumiskie pārstāvji.
1.9. Bērna likumiskajam pārstāvim ir tiesības izvēlēties savam bērnam izglītību ģimenē, kas
iespējama no 1.klases līdz 8. klasei (ieskaitot).
1.9.1. lai nodrošinātu izglītojamajam izglītību ģimenē, bērna likumiskajam pārstāvim
jāuzraksta skolas direktoram iesniegums, kuru jāsaskaņo ar Izglītības pārvaldi.

1.9.2. izglītība ģimenē nav attālinātās mācības - par mācību procesu un tā rezultātiem
atbildību uzņemas paši vecāki, skola sniedz metodisko atbalstu un vienojas par iegūto
zināšanu pārbaudi.
2. Mutes un deguna aizsegu lietošana
2.1. Mutes un deguna aizsegus mācību telpā nelieto 1.-3. klašu izglītojamie, bet viņiem maskas
jālieto, atrodoties koplietošanas telpās, piemēram, skolas gaitenī.
2.2. Mutes un deguna aizsegus mācību telpā var nelietot izglītojamie, kuriem ir vakcinācijas
sertifikāts vai pārslimošanas sertifikāts, bet viņiem maskas jālieto, atrodoties koplietošanas
telpās, piemēram, skolas gaitenī.
2.3. Sejas maskas nelieto sporta stundās fizisko aktivitāšu laikā.
3. Par pašizolācijas ievērošanu, atgriežoties no ārvalstīm
3.1. Ja izglītojamais ir ieradies no valsts, kurā 14 dienu kumulatīvais Covd-19 gadījumu skaits
uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 75, viņš nevar doties uz skolu un ir jāievēro 10 dienu
pašizolācija. Valstu saslimstības rādītāji ar Covid-19 ir pieejami SPKC tīmekļa vietnē https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0
3.2. Pašizolāciju var neievērot personas ar vakcinācijas sertifikātu vai pārslimošanas
sertifikātu.
3.3. Pašizolāciju var neievērot bērni līdz 12 gadu vecumam, kas ceļo kopā ar pieaugušajiem,
kuri atbrīvoti no pašizolācijas prasības. Tomēr šādos gadījumos bērni 10 dienas kopš
izbraukšanas no augsta riska valsts neveido ciešus kontaktus ar personām ārpus savas
mājsaimniecības, neapmeklē publiskus pasākumus, bērnu kolektīvus (t. sk. nepiedalās
izglītības procesā), neizmanto sabiedrisko transportu.
3.4. Pašizolācijas laiku var saīsināt, ja 7. Dienā veic atkārtotu testu un tas ir negatīvs.
4. Atbildīgas personas
4.1. Atbildīgas personas par higiēnu un veselības stāvokļa uzraudzību, tai skaitā par izglītojamo
un nodarbināto testēšanu, vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un testēšanas rezultātu
pārbaudi skolas medmāsa;
4.2. Visi skolas darbinieki atbildīgi par distancēšanos;
4.3. Par skolas regulāro mācību telpu vēdināšanu, dezinficēšanu un par higiēnas piederumiem ir
atbildīgi skolotāji, kuri strādā noteiktajā kabinetā;
4.4. Par izglītojamo un vecāku informēšanu atbildīgi klašu audzinātāji.
5. Nepiederošās personas
5.1. Nepiederošām personām aizliegts ienākt un atrasties skolas telpās.
5.2. Vecāki var tikties ar skolotāju iepriekš saskaņojot savu vizīti ar skolas administrāciju,
ievērojot visas epidemioloģiskās prasības.
Kārtība stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
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