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2021. gada 22. novembrī

Nr.PSR-21-12-nts

Grozījumi Pamatskolas “Rīdze” 2021. gada 27 augusta iekšējos noteikumos
Nr. PSR-21-6-nts “Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanu”
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta
2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19
infekcijas
izplatības
ierobežošanai” 40.51. apakšpunktu
Izdarīt Pamatskolas “Rīdze” 2021.gada 27. augusta iekšējos noteikumos Nr. PSR21-6-nts “Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanu” šādus grozījumus:
1. Izteikt I 3. punktu šādā redakcijā:
1. Izglītojamo likumisko pārstāvju (turpmāk – Vecāki) un citu Skolai nepiederošo
personu uzturēšanās pieļaujama, tikai iepriekš saskaņojot ar skolas personāla pārstāvi.
Saskaņotā apmeklējuma laikā izglītojamā likumiskais pārstāvis un citas Skolai
nepiederošas personas lieto mutes un deguna aizsegu, dezinficē rokas un reģistrējas pie
skolas dežuranta apmeklētāju reģistra žurnālā, uzrādot pārslimošanas vai Covid-19
vakcinācijas sertifikātu.
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2. Papildināt punktu 6.12. šādā redakcijā:
6.12.1. Attālinātai apmācībai Skolas elektroniskajā skolvadības sistēmā e – klase lieto
apzīmējumu “m” (mācības attālināti (no mājām)).
3. Papildināt punktu 9 šādā redakcijā:
9.1. Lai nodrošinātu izglītojamo dažādu grupu, klašu un kursu nepārklāšanos, izglītības
iestāde var mācību procesu rotācijas kārtībā īstenot attālināti ne vairāk kā piecas darba
dienas mēnesī (izņemot 1. – 6. klasi).
9.2. Pilnībā vakcinētie vai pārslimojošie darbinieki, izglītojamie, kas ir identificēti kā
kontaktpersonas, var veikt darba pienākumus vai piedalīties izglītības procesā klātienē, ja
iestādes vadītājs organizē šo kontaktpersonu skrīninga testēšanu iestādes vadītāja
nozīmētās atbildīgās personas uzraudzībā ar antigēna testiem katru reizi pirms darba dienas
vai klātienes mācību dienas uzsākšanas 7 kalendāro dienu laikā pēc kontakta ar inficēto
personu.
4. Izteikt III 19. punktu šādā redakcijā:
19. Izglītojamo un darbinieku testēšana tiek veikta katru nedēļu atbilstoši Slimību
profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam:
19.1. Katras nedēļas ceturtdienā no plkst.08.15 līdz plkst.12.30.
19.2. Testa nodošana BIOR laboratorijai
19.3. 1.-3. klasēm – 1 laboratoriskais skrīninga tests un paštests mājās.
4. – 9. klasēm – 1 laboratoriskais skrīninga tests un 1 paštests skolā. Paštestus veic
gan vakcinētie, gan nevakcinētie, gan pārslimojošie (ja kopš inficēšanās ar Covid-19
pagājis vairāk par 6 nedēļām).
5. Izteikt 23.1.punktu šādā redakcijā:
Klātienē interešu izglītības skolotājs izglītības procesā piedalās ar sadarbspējīgu
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kuru uzrāda par izglītības procesa īstenošanu
atbildīgajai personai.
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