4.pielikums

Epidemioloģiskās prasības Rīgas vidusskolu iestājpārbaudījuma
dalībniekiem
Š.g. 13. maijā ir pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija
noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai”, kas nosaka prasības skolēniem, kuri vēlas piedalīties
iestājpārbaudījumos.
Saskaņā ar noteikumiem, lai piedalītos iestājpārbaudījumā pretendentiem,
pēdējo 72 stundu laikā pirms iestājpārbaudījuma jāveic Covid-19 tests un tā
rezultātam jābūt negatīvam.
Covid-19 testu var neveikt personas, kas dokumentāri var pierādīt Covid-19
inficēšanās epizodi, sākot ar brīdi, kad ārsts ir pārtraucis personas izolāciju, līdz simt
astoņdesmitajai dienai pēc parauga ņemšanas datuma, ar kuru laboratoriski tika
apstiprināta Covid-19 infekcija. Skolēniem, kas atbilst šai kategorijai, jāuzrāda
ģimenes ārsta izziņa.
➢ Lai ievērotu Ministru kabineta noteikumos noteiktās prasības, Rīgas domes
Izglītības kultūras un sporta departaments informē, ka skolēnu, kuri mācās Rīgas
skolu 9.klasē, testēšana tiks organizēta 8.jūnijā skolās, kurās skolēni ir
pieteikušies iestājpārbaudījuma kārtošanai.
➢
Skolēni, kuri pašreiz mācās izglītības iestādē, kura nav Rīgas
administratīvās teritorijas izglītības iestāde, testu varēs nodot E. Gulbja
laboratorijā tuvāk savai dzīves vietai 7.jūnijā. Šādā gadījumā ar skolēna vecāku
individuāli sazināsies skola, kurā skolēns ir pieteicies iestājpārbaudījuma kārtošanai,
lai precizētu testa nodošanas vietu. Savukārt E. Gulbja laboratorija nosūtīs vienlaicīgi
uz skolēna un skolēna vecāka norādīto telefonu īsziņu par testa nodošanas vietu un
laiku.
Ja tomēr skolēns izvēlēsies nodot testu skolā, kurā ir pieteicies
iestājpārbaudījuma kārtošanai, tad skolēns testu varēs nodot 8.jūnijā skolas
noteiktajā kārtībā.
➢ Testēšanas laikā skolēniem būs jānodod siekalu tests un jāaizpilda
Pieprasījuma veidlapa (skatīt pielikumu), kas būs pieejama skolu mājaslapās.
Raitākai procesa norisei lūgums skolēnam uz testēšanu skolā 8.jūnijā ierasties jau
ar aizpildītu Pieprasījuma veidlapu.
Testēšanas procesā skolēnam obligāti jābūt līdzi personu apliecinošam
dokumentam.
Informācija par skolēnu testēšanas kārtību būs ievietota Rīgas skolu mājas
lapās.
➢
Gadījumā, ja skolēniem, kuri ir pieteikušies iestājpārbaudījumam, Covid-19
tests būs pozitīvs vai būs noteikts kontaktpersonas statuss, tad tikai šiem
skolēniem, iesniedzot ārsta izziņu, būs iespēja iestājpārbaudījumu kārtot šā gada
30.jūnijā.
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➢ Iestājpārbaudījuma norises telpā un ārpus tās klātesošajiem jālieto mutes un
deguna aizsegs (maska), kuru nodrošina skolēnu vecāki.
➢ Iestājpārbaudījums tiks organizēts skolu telpās pa 10 skolēniem telpā.
Iestājpārbaudījuma sākums 10.jūnijā plkst. 10.00, tā ilgums 3 astronomiskās
stundas. Lai ierobežotu skolēnu drūzmēšanos pirms iestājpārbaudījuma, kā arī pēc tā
izpildes, skolēni telpās tiks ielaisti no plkst. 9.30. Tiklīdz tiks nokomplektēta telpa ar
10 skolēniem, viņi varēs nekavējoties uzsākt iestājpārbaudījuma darba veikšanu,
ievērojot kontroles laiku – 3 stundas.
➢
Iestājpārbaudījumā nedrīkst piedalīties personas, kurām noteikta
pašizolācija, izolācija vai mājas karantīna, vai kurām ir elpceļu infekcijas
slimības pazīmes.
➢
1.
2.
3.
4.

Skolēnam uz iestājpārbaudījumu līdzi jāņem:
Personu apliecinošs dokuments (pase, ID karte) vai skolēna apliecība (skolēna
karte);
Personīgie rakstāmpiederumi, lineāls;
Personīgie mutes un deguna aizsegi (maskas);
COVID-19 negatīvs testa rezultāts vai ģimenes ārsta izziņa par pārslimotu
SARS-CoV-2 vīrusa infekciju.

