Skolēnu un izglītības
darbinieku testēšana 2022.
gada janvārī
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Atgriešanās skolā 4.01.-05.01.

Viens Ag paštests (pedagogiem, darbiniekiem, izglītojamajiem)
pirms atgriešanās skolā:
 04.01. vakarā mājās (vai īpašos gadījumos 05.01. no rīta
mājās vai skolā, ievērojot epidemioloģisko drošību)
 Paštestu veic visi - vakcinēti, pārslimojuši no 7.nedēļas pēc
pārslimošanas sertifikāta izdošanas, nevakcinēti un
nepārslimojuši
 Ja ir pozitīvs rezultāts, jāziņo izglītības iestādei, jāizolējas un
steidzami jāveic apstiprinošais RNS tests.
 Pedagogi un darbinieki testēšanā izmanto NBS vai pašvaldības
piegādātos testus
 Pedagogi, darbinieki un skolēni atgriežas izglītības iestādē tikai tad,
ja testa rezultāts ir negatīvs
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Testēšana janvārī


Janvārī nevakcinētiem un nepārslimojušiem skolēniem tiek
saglabāts kociņu (RNS) tests ar apvienoto paraugu



Pamata un vidējās izglītības pakāpē izglītojamie un darbinieki veic
2 antigēna paštestus nedēļā (arī vakcinētie un pārslimojušie no
7.nedēļas pēc pārslimošanas sertifikāta izdošanas).



5.-7.01. laboratorijas (kociņu) testus neveic



Testēšanu veic 9.01. vakarā mājās un tad 3 nedēļas pēc tālāk
norādītā grafika



Laboratorijas paziņo skolām par jauno laboratorijas (kociņu) testu
grafiku (otrdienās, trešdienās, ceturtdienās)



Piegādātie paštesti paredzēti līdz janvāra beigām katram
izglītojamajam un izglītības iestādes darbiniekam – 2 paštesti
nedēļā



Janvārī būs jauna paštestu piegāde turpmākajam periodam
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Testēšanas shēma izglītojamajiem un
darbiniekiem janvārī
Kociņa diena
Otrdiena

Svētdiena
P (visi)

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

K (nevakcinētie,

P (nevakcinētie/

nepārslimojušie)

nepārslimojušie)

Piektdiena

P (vakcinēti,
pārslimojušie)

Trešdiena

P (visi)

K (nevakcinētie,

P (nevakcinētie/

nepārslimojušie)

nepārslimojušie)

P (vakcinēti,
pārslimojušie)

Ceturtdiena

P (visi)

P (nevakcinētie/
nepārslimojušie)

K (nevakcinētie,
nepārslimojušie)

P (vakcinēti,
pārslimojušie)

P – paštests, veic mājās
K – laboratorijas apvienotais paraugs jeb “kociņš” izglītojamajiem, ko veic skolā

Ja mainās epidemioloģiskā situācija, var tikt noteikta paštestu veikšana izglītības iestāde.
Pārslimojušie 6 nedēļas pēc pozitīvā PĶR testa neveic nekādu testēšanu. Pēc tam, līdz 180 dienām pēc
pozitīvā PĶR testa, testēšanas algoritmā skaitās kā vakcinētie
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Otrais semestris – 05.01 – 30.01.2022.

 Izglītojamiem, kuri speciālās izglītības iestādē vai speciālās izglītības
klasē apgūst speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar garīgās
attīstības traucējumiem vai speciālo pamatizglītības programmu
skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem
smagiem attīstības testēšanas kārtība nemainās (organizē laboratorijas)

 Skolēniem mājas apmācībā un tālmācības skolu skolēniem - 2 Ag
paštesti nedēļā (sportam, interešu izglītībai) – saņem piesaistītajā
izglītības iestādē
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Otrais semestris – 05.01 – 30.01.2022.

 Nodarbinātiem – 2 Ag paštesti nedēļā. Saskaņā ar skolas grafiku
vakcinēto/pāslimojušo personu testēšanai
 Vakcinētiem nodarbinātajiem un izglītojamajiem - kontaktpersonu
karantīnas vietā ikdienas paštesti 7 dienu garumā
 Pirmsskolas izglītojamajiem testēšana nav jāveic
 Pirmsskolas izglītības iestādēs testē tikai pedagogus un darbiniekus – 2
paštesti nedēļā
 Līdz semestra sākumam tiks izsūtīta jauna informācija kā rīkoties
pozitīvu testu gadījumos
 Obligāti jāveic tests, ja personai parādās slimības simptomi. Izglītības
procesā var piedalīties tikai, ja tests ir bijis negatīvs
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