Testēšana izglītības
iestādēs
no 2022. gada 14.marta
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Rutīnas skrīnings no 14.03.

➢

Tiek atcelts apvienotā parauga PĶR tests (laboratorijas kociņu
tests) rutīnas veidā. Ja izglītības iestādē novēro lielāku skaitu saslimšanas
gadījumu, kociņu testu veic preventīvo pasākumu ietvaros pēc SPKC un
izglītības iestādes iniciatīvas. Laiks tiek saskaņots ar laboratoriju.

➢

Pamata un vidējās izglītības pakāpē izglītojamie un darbinieki veic
2 antigēna paštestus nedēļā (gan vakcinētie, gan pārslimojušie no 61.
dienas
pēc
inficēšanās
apstiprināšanas).
epidemioloģiskā situācija, var veikt 3 paštestus.

➢

Ja

būtiski

pasliktinās

Pirmsskolu izglītības iestāžu darbinieki veic 2 antigēna paštestus
nedēļā (pārslimojušie no 61. dienas pēc inficēšanās apstiprināšanas)
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Skrīninga iespējas martā

➢

Pirmsskolām ir piešķirti testi, ko var veikt izglītojamiem tiešā
atbildīgās personas uzraudzībā, ievērojot visus drošības
aspektus un ar vecāku piekrišanu. Tie veicami tikai īpašos
gadījumos (pēkšņa simptomu parādīšanās izglītības iestādē,
uzliesmojums iestādē, augsta riska kontakts ar inficētu
personu u.c. epidemioloģiskas indikācijas).

➢

Augstskolas pēc to drošības protokola testē darbiniekus un
studējošos.

Personām ar simptomiem izglītības iestādes apmeklēt ir
aizliegts!
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Citu izglītojamo grupu rutīnas
skrīninga testēšana

➢ 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 traucējumiem testēšanas kārtība
nemainās (organizē laboratorijas, pēc iespējas izmanto paštestus)
➢ Skolēniem, kuri izglītojas ģimenē un tālmācības skolu skolēniem
(interešu izglītībai (tostarp sportam), profesionālās ievirzes izglītībai) veicami 2 antigēna paštesti nedēļā – tos saņem piesaistītajā izglītības
iestādē
➢ Pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem rutīnas testēšana
netiek veikta, bet iespējama testēšana pēc indikācijām
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Testēšanas kalendārs
izglītojamajiem un darbiniekiem
martā
Paštestus veic:
- Svētdienas vakarā

- Trešdienas vakarā

Ja iestādē ir uzliesmojums, vai karantīnas gadījumi konkrētā
klasē (skolu var apmeklēt arī tad, ja noteikta karantīna), un tiek
noteikts papildu pasākums - trešais paštests, tad paštestus
veic:
• Svētdienas vakarā
• Otrdienas vakarā
• Ceturtdienas vakarā

Paštestu veic mājās

MK Not Nr.662 113.1.1.apakšpunkts nosaka, ka iestāde nosaka kārtību, kādā veic
izglītojamo un nodarbināto testēšanu. Līdz ar to izglītības iestāde var noteikt testu veikšanu 5
skolas telpās, īpaši ja iestādē vai teritorijā ir mainījusies epidemioloģiskā situācija

Testēšana skolēnu brīvlaikā

Brīvlaiks:
1.–11. klases
12. klases

–
–

14. - 18. marts
21. - 25. marts

Lai apmeklētu interešu izglītības un profesionālās ievirzes
programmu nodarbības, paštestus pēc algoritma veic arī
brīvlaika nedēļā

Paštestu veic mājās
Ja mainās epidemioloģiskā situācija, var tikt noteikta paštestu veikšana izglītības iestādē
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Testu piegādes

Martam nepieciešamos 10 paštestus piegādās –
marta sākumā un marta vidū
Katrai personai plānoti kopumā 20 testi:
-

10 testi - rutīnas testēšanai
6 testi iestādē – eksāmeniem, aizdomīgiem gadījumiem,
papildus testiem uzliesmojumu gadījumā, ārējo novērotāju
testēšanai u.c.
4 – pašvaldības kvota, kurus iestādes var pieprasīt, ja ir īpaši
apstākļi
Iespējamas nelielas atšķirības administratīvajās teritorijās

Testu piegādes pirmajā pusgadā vairāk netiek plānotas
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Pārslimošanas sertifikāti ar
antigēna testu

Sertifikātus var izsniegt tikai pamatojoties uz
profesionālajiem antigēna testiem
Paštesti neatbilst šīm prasībām. Eiropas Komisija uztur īpašu
sarakstu ar atbilstošiem testiem, tos var saņemt VALIC
Atzīmi sistēmā var izdarīt tikai ārstniecības persona, ja noslēgts
līgums ar Nacionālo veselības dienestu par pieeju sistēmai
(slēdz pēc iestādes iniciatīvas), un persona testēšanu veic ar
profesionālajiem antigēna testiem
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