Informācijas apkopojums par Covid-19.
Izmaiņas no 11.10.2021.
Atsauces uz avotiem:
▪ Ministru kabineta noteikumi Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (28.09.2021.)
▪ Ministru kabineta rīkojums Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu”(09.10.2021.)
Ārkārtas situācijas laikā visiem 1. – 9.klašu skolēniem un
darbiniekiem (neatkarīgi no vakcinācijas vai pārslimošanas fakta)
lietojamas aizsargmaskas gan stundās, gan koplietošanas telpās!
Klases (grupas)
Periods. Ar 4.oktobri noteikts rutīnas tests 1 reizi nedēļā!
pūla testēšana
Rudens brīvlaikā tests skolā tiek izlaists.
tikai skolēniem,
Plānotais datums nākošajam rutīnas testam skolā ir 25.oktobris.
kuriem nav
Šajā dienā plānots tests no rīta plkst. 8:45 skolas pagalmā. Tālāk
sadarbspējīgs
mācības notiek attālināti līdz negatīva testa saņemšanai, izņemot 7.a,
vakcinācijas vai
7.b, 8. un 9.klases vakcinētos un izslimojušos skolēnus, kuriem
pārslimošanas
mācības ar 25.oktobri notiek klātienē.
sertifikāts.
Turpināsim sekot SPKC un IZM norādēm un vajadzības gadījumā
mainīsim nosacījumus.
Izmaiņas, kurām
→ Klasi laboratorijā testē kā apvienoto paraugu.
ir jāpievērš
→ Ja ir konstatēts pozitīvs Covid-19 gadījums vai rezultāts
klasificējams kā robežvērtība, tad skolēni tiek uzskatīti par
vērība.
kontaktpersonām, tai skaitā arī personas, kas līdz 48 stundām
pirms apvienotā parauga nodošanas atradās augsta inficēšanās
riska kontaktā ar konkrēto klasi.
Kā saņem ziņu
→ Ja klases rezultāts ir pozitīvs, tad saņem SMS un e-pastu no
par apvienotā
laboratorijas ar kodu un testa rezultātu, kur norādīts, kā rīkoties
parauga testēšanas
tālāk.
rezultātu?
→ Atbildi par testa rezultātu var skatīt https://covid19sertifikats.lv/
https://www.eveseliba.gov.lv/
Kā persona saņem
→ Skolas administrācija sagatavo rīkojumu par kontaktpersonām
ziņu par
un attālināto mācību procesu klasei uz noteiktu laiku līdz 7
kontaktpersonas
dienām. Pēc tam veicot testu un saņemot negatīvu rezultātu, var
statusu?
atgriezties skolā.
Kontaktpersonu
Kontaktpersonu sarakstā tiek iekļauti arī bērni:
noteikšana
→ kuri rutīnas testēšanā nav piedalījušies, jo viņiem ir
sadarbspējīgs vakcinācijas vai derīgs pārslimošanas sertifikāts,
→ vai citu klašu bērni, kuriem ir bijis augsta inficēšanās riska
kontakts ar attiecīgo klasi, uz kuriem arī attiecas mājas
karantīna un testēšana.
Aizsargmasku
lietošana

Vai nepieciešams
sazināties ar
ģimenes ārstu?

Nekavējoties sazināties ar ģimenes ārstu:
→ saņemot ziņu par pozitīvu testa rezultātu,
→ pēc noteikta kontaktpersonas statusa,
→ pie slimības simptomiem.

Izglītojamais var
neveikt Covid-19
testu, ja izglītības
iestādē rutīnas
testēšana nav
kavēta

Ja skolēns ir kavējis mācības kāda iemesla dēļ:
→ nav akūta elpceļu infekcijas slimība,
→ nav Covid-19 simptomi,
→ neatrodas pašizolācijā sakarā ar atgriešanos no valsts ar augstu
inficēšanās risku,
→ 3 dienas ar vecāku zīmi, ja nav nekādu saslimšanas simptomu un
nav bijusi temperatūra augstāka par 37,5 grādiem
→ Ja izglītojamie pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē,
atgriežas izglītības iestādē pēc prombūtnes vai neiekļaujas
izglītības iestādes rutīnas testēšanas grafikā, viņi 72 stundu
laikā pirms ierašanās izglītības iestādē Covid-19 testu veic
patstāvīgi laboratorijā.

