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SKOLAS TESTS
- antigēnu ātro paštestu (tupmāk -
paštests) nodrošina katram skolēnam un 
darbiniekam atbilstoši noteiktajam 
testēšanas biežumam 
- skolēnu / darbinieku netestē un 
nenosaka karantīnu 60 dienas pēc C-19 
pārslimošanas, ja nav simptomu

SKOLĒNS
- ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu: veic 
paštestu 2x nedēļā
- bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta: veic 
paštestu 2x nedēļā un 1x nedēļā pūlinga testu*
- par paštesta rezultātu ziņo klases audzinātājam
- pēc saslimšanas ar C-19 var atgriezties skolā 8.dienā, ja 
vecāks rakstiski apliecina, ka pēdējo 24 stundu laikā nav 
bijuši slimības simptomi. Laboratorijas tests vai ārsta 
izziņa nav nepieciešama. Pārslimošanas sertifikātu 
aktivizē tikai pēc laboratoriska testa veikšanas

KLASES AUDZINĀTĀJS
- nodrošina paštestu izsniegšanu skolēniem
- nodrošina saziņu (e-klasē vai telefoniski) starp 

skolu un ģimeni saistībā ar testēšanos
- apkopo informāciju par skolēnu paštesta 

rezultātiem
- skolēna pozitīva paštesta gadījumā ziņo skolas 

medmāsai un mācību procesa koordinatoram

MEDMĀSA
- organizē un uzrauga testēšanu 
- skolēna pozitīva paštesta gadījumā (sadarbībā ar 
mācību procesa koordinatoru) nosaka 
kontaktpersonas
- informē kontaktpersonas ar e-klases 
starpniecību: skolēnus un nepilngadīgu skolēnu 
vecākus, kā arī darbiniekus
- var noteikt un veikt papildu testēšanu skolēniem 
(ar paštestu vai pūlinga testu)

C-19 KONTAKTPERSONA SKOLĀ
(vakcinēta vai pārslimojusi, nevakcinēta) 
- var piedalīties klātienes mācību procesā, ja 
negatīvu paštestu** veic 7 dienas pēc kārtas
VAI
- atrodas mājas karantīnā 10 dienas un mācās 
attālināti. Atgriežoties skolā vecāki rakstiski 
apliecina, ka pēdējo 24 stundu laikā nav bijuši 
slimības simptomi. Laboratorijas tests vai ārsta 
izziņa nav nepieciešama

C-19 KONTAKTPERSONA 
MĀJSAIMNIECĪBĀ / ciešā kontaktā
- mācību procesā var piedalīties tikai 
attālināti (neatkarīgi no vakcinācijas fakta)
- 8.dienā pēc saslimušā izveseļošanās 
atgriežas skolā, ja vecāki rakstiski apliecina, 
ka pēdējo 24 stundu laikā nav bijuši slimības 
simptomi. Laboratorijas tests vai ārsta izziņa 
nav nepieciešama

MASKU LIETOŠANA
- var izmantot skolā izsniegto auduma masku
- rekomendē izmantot medicīniskās maskas 
vai respiratorus

KONTAKTPERSONAS STATUSS
- saglabājas 10 dienas, neatkarīgi no ātrāk 
veikta negatīva jebkura testa rezultāta
- attiecināmi visi ierobežojumi par tiesībām 
apmeklēt publiskas vietas utt.

MĀCĪBAS ATTĀLINĀTI 
- var tikt noteiktas attiecīgajā klasē, ja ir konstatēta vairāku skolēnu Covid-19 saslimšana 
- notiek gan vakcinētiem vai pārslimojušiem, gan nevakcinētiem skolēniem, ja Covid-19 

infekcija konstatēta mājsaimniecībā / ciešā kontaktā 
- gadījumos, kad skola šādu mācību formu vienai vai vairākām mācību dienām ir 

saskaņojusi ar dibinātāju un par to informējusi skolēnus un nepilngadīgo skolēnu 
vecākus 

- skolēns organizē pašvadīti saskaņā ar norādēm e-klases dienasgrāmatā 
- ja attālināti mācās visa klase, mācību procesu organizē saskaņā ar “Attālinātā mācību 

procesa organizēšanas kārtību Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā”  

SKAIDROJUMI 
* Pūlinga tests tiek veikts skolā noteiktā darba dienā. Citās 
dienās (ja nepieciešams) jāveic laboratorijas tests ārpus skolas. 
** Antigēnu ātrie paštesti tiek piegādāti noteiktā skaitā 
(testēšanas biežums x skolēnu un darbinieku skaits). Par 
papildu testu uzskatāms tests, kas jāveic kontaktpersonai 
skolā dienās, kurām skola nenodrošina rutīnas antigēnu 
paštestu. Šajā gadījumā skola nodrošina papildu testus tikai, ja 
ir paštestu uzkrājums VAI attiecīgajā klasē nosaka mācības 
attālināti visiem skolēniem. Ja skolēns kontaktpersonas 
statusu ieguvis, piemēram, pulciņā ārpus skolas, lai apmeklētu 
mācības klātienē, papildu testu jānodrošina ģimenei. 
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