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Ja skolēnam konstatē saslimšanas
simptomus mājās, tad:
- vecāki telefoniski informē klases
audzinātāju
- skolēns dodas pie ģimenes ārsta

Ja skolēnam konstatē saslimšanas
simptomus skolā, tad:
- klases audzinātājs vai speciālās
izglītības skolotājs telefoniski informē
vecākus
- skolēns uzsāk ārstēšanos atbilstoši
ārsta ieteikumiem

Klašu telpas regulāri vēdina

Izglītības procesā piedalās 
skolēni ar sadarbspējīgu vakcinācijas
vai pārslimošanas sertifikātu vai ar
apliecinājumu
par negatīvu Covid-19 testa rezultātu

Skolēnam ar akūtiem saslimšanas
simptomiem (paaugstināta
temperatūra, klepus, elpas trūkums)
aizliegts ierasties skolā

VESELĪBAS
UZRAUDZĪBA

DARBA
ORGANIZĀCIJA

Vecāki ir atbildīgi par sava bērna
veselības stāvokli

HIGIĒNA
Skolēni skolā mazgā un dezinficē
rokas

Pēc starpbrīžiem dezinficē visas
koplietošanas telpu virsmas - durvju
rokturus, gaismas slēdžus utt.

distancēšanās

Stundās un starpbrīžos skolēni
uzturas tikai norādītajās telpās/ vietās

Koplietošanas telpās iespēju robežās 
 ievēro 2 metru distanci

Mācību stundas, pusdienas un
launags notiek norādītajos laikos

Skolēni skolā ierodas un dodas
prom pa norādītajām ieejas durvīm

Vecāki bērnus pavada tikai līdz
skolas ieejai

Trešā persona skolā ienāk TIKAI pa
centrālajām ārdurvīm un telefoniski
informē konkrēto personu par savu
ierašanos

Aktuālā informācija par mācību un
audzināšanas procesu pieejama
skolas mājaslapā un e-klasē

www.vecpiebalgasvsk.lv

Trešajām personām ieeja skolā atļauta
tikai pēc iepriekšējas vienošanās ar
konkrēto personu (piem., klases
audzin., direktori u.c.) par
apmeklējuma dienu un laiku

Skolēns, kuram nav sadarbspējīga
vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikāta, ik nedēļu veic
Covid-19 testu 

Ja skolēns neiekļaujas skolas
testēšanas grafikā, viņš ne vēlāk kā
48 stundu laikā pirms ierašanās
skolā Covid-19 testu veic patstāvīgi
laboratorijā BIOR

Koplietošanas telpās lieto sejas masku

Nodarbību laikā klases telpā masku
lieto tie 4.kl. - 12.kl. skolēni, kuriem
nav sadarbspējīga vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikāta

Klasei mācības iespēju robežās
organizē vienā un tajā pašā telpā

Interešu izglītības un profesionālās
ievirzes izglītības programmā
piedalās klātienē, ja veikta iknedēļas
testēšana skolā vai iesniegts
sadarbspējīgs vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikāts


