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Par Privātās Rīgas Tehnolingvistiskās ģimnāzijas 

 iekšējiem kārtības noteikumiem  

Covid-19 izplatīšanas ierobežošanai 

                      Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi  Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai “ 40.5.punktu, lai 

ierobežotu COVID-19 izplatību Privatājā Rīgas Tehnolingvistiskā ģimnāzijā (turpmāk-Skola)un 

veiksmīgi uzsāktu mācības klatienē, nosaku par atbildīgajām personām klases audzinātājus (N.Zuboviču, 

Vitu Šuplinsku) un skolas medmāsu  Marinu Birjukovu  tālāk rīkojumā minēto pamatprincipu un no tiem 

izrietošo prasību ievērošanai no 25.08.2021. 

1.Testēšanas stratēģija 

   1.1.Lai nodrošinātu droša izglītības procesa sākšanos 2021.gada 1.septembrī, Skolas izglītojamiem 

veicama testēšana 25.augustā. Siekalu testu savākšana notiek Skolā 2 stāva kabinetā pēc grafika ( no 9.00 

līdz 10.45). 

   1.2. Skolā Covid-19 testa veikšana notiek sadarbība ar E.Gulbju laboratoriju, atbilstoši noteikumu 

regulējumiem, SPKC un Veselības ministrijas norādiem. 

   1.3. Turpmākā testēšana notiks atbilstoši Veselības ministrijas Slimību profilakses un kontroles centra 

izstrādātajam algoritmam vienu reizi nedēļā. Covid-19 tests nav jāveic izglītojamiem ar sadarbspējīgu 

vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. 

   1.4. Ierodoties Skolā, izglītojamajam jāuzrāda papīra vai digitālā formā (elektroniskā veidā viedierīcē) 

Covid-19 testa negatīvais rezultāts vai sadarbspejīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. 

  1.5. Arkārtas gadījumā ( ja pamatotu dēļ iespējams ieklauties regulārajā testēšanas grafikā) der 

individuāli veikts PCR tests, kas nav vecāks par 24h. 

  1.6. Ja izglitojamais nevar uzrādīt papīra vai digitālā formā (elektroniskā veidā viedierīcē) Covid-19 

testa negatīvu rezultātu vai sadarbspejīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, tas netiek pielaists 

klatienes mācību procesam. 

  1.7. Nosaku medmāsu Marinu Birjukovu par atbildīgo amatpersonu, kuras pienākums ir sadarbība ar 

klases audzinātājiem parbaudīt informāciju par izglitojamo atbilstību dalībai mācību procesā klātienē. 

2. Par sejas aizsargmasku lietošanu 

   2.1. Publiskā telpā izglītojamie lieto medicīniskās vai nemedicīniskās maskas (higiēniskās vai auduma) 

sejas maskas (turpmāk-mutes un deguna aizsegi). 

   2.2. Izglītības procesā laikā izglītojamie, kuri uzrādijuši Covid-19 testa negatīvu rezultātu vai 

sadarbspejīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, var nelietot mutes un daguna aizsegu. 

   2.3. Skolas pedagogi un darbinieki, kuri uzrādījušiCovid-19 testa negatīvu rezultātu vai sadarbspejīgu 

vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, mutes un deguna aizsegu nelieto. 

3. Par darba kārtību 

   3.1. Skolas izglītojamie, pedagogi un darbinieki ar saaukstēšanās pazīmem un citiem Covid-19 

raksturīgiem slimību simptomiem izglītības iestādi neapmeklē un darbā neiznāk, vēršas pie ģimenes ārsta. 

   3.2. Vietās, kur tas ir iespējams, ievēro divu metru fīzisku distanci. 

4. Higiēnas prasību ievērošana 

   4.1. Roku higiēnai nodrošina siltu ūdeni, šķidras ziepes un roku susināšanas līdzekļus vai spirtu 

saturošus roku dezinfekcijas līdzekļus (kas satur vismaz 70% etanola). 

 



 

 

  4.2. Pēc iespējas samazina kopīgi lietoto virsmu un priekšmetu skaitu (ekrāni, datori, tastatūras, peles, 

papīrs). 

  4.3. Atbilstoši iespejām samazina iekārtu, darba priekšmetu un darba aprīkojuma, tai skaitā 

rakstāmpiederumu, nodošanu no viena cilvēka citam cilvēkam. 

  4.4. Veic regulāru telpu un virsmu, tai skaitā inventāra un darba aprikojuma, tīrīšanu un dezinfekciju, 

īpašu uzmanību pievēršot virsmām un priekšmetiem, ar kuriem cilvēki bieži saskaras ( piemēram, durvju 

rokturi, galdu virsmas, krēslu roku balsti, virsmas tualētēs, krāni). 

  4.5. Regulāri vēdina telpas. 

 

Direktore                                                                           I.Makarenko 

Iepazinos                                                                           N. Zuboviča 

                                                                                           V. Šuplinska 

    

 

 

 


