Biežāk uzdotie jautājumi par

COVID-19
Aktuāli laika posmā no 22. novembra

Pēc slimošanas ar Covid-19 , skolēns
skolā atgriežas
ar pārslimošanas sertifikātu

Pēc karantīnas kontaktpersonas skolā atgriežas
Uz nākamo testēšanas reizi- t.i. nākamās nedēļas
otrdienā
Mājas karantīnu piemēro arī kontaktpersonai, kurai nav
Covid-19 infekcijas simptomu un ir sadarbspējīgs
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts

Skolas kavējuma gadījumā
Atgriežas skolā ar ģimenes ārsta zīmi

Kontaktpersona ir

Cilvēks, kurš ir bijis kontaktā ar cilvēku, kuram Covid 19
pozitīvs testa rezultāts
Atcerieties, ka Covid-19 infekcijas gadījumā cilvēks paliek infekciozs un var
inficēt citus jau divas dienas pirms simptomu paradīšanās!

Kopējā klases testēšana notiek
otrdienās līdz plkst. 10.00
To dara 2. mācību stundas laikā pie attiecīgā priekšmeta
sklotāja

Ja klases kopējās testēšanas rezultāts ir pozitīvs
Klases, kurā kopējās testēšanas rezultāts ir pozitīvs,
skolēni individuālos siekalu testus skolā saņem un nodod
trešdien

Analīzi pēc Covid infekcijas izslimošanas
skolā otrdienās nav jānodod
Sertifikāta derīguma laikā

Testa rezultāti derīgi
1 nedēļu
Ja Covid analīžu rezultātus saņem vecāki,
tad iesniedz
Tikai gadījumā, ja tas ir pozitīvs, tad rezultātu
iesniedz papīra formā med.kab vai nosūta pa e-pastu
baiba.allika@valmiera.edu.lv

Skolā nodotie Covid 19 analīžu rezultāti
Tiek nosūtiti individuāli uz norādīto e- pastu vai
telefona numuru
Rezultātu katrs pats var apskatīt sistēmā datamed.lv
Medicīnas personāls skolēna testa rezultātu neredz
Ja vecāki nav norādījuši e pastu
Analīzes rezultāti tiek saņemti sistēmā Data med https://datamed.lv/
Ja skolēns pirmdienā un otrdienā nav
piedalījies testēšanā skolā
Skolā var ierasties ar negatīvu testu, kas veikts individuāli
Lai testu veiktu bez maksas, tas jāpaņem skolā !

Ja klasē ir pozitīvs covid gadījums

Visi klases skolēni dodas karantīnā
mājas karantīnu piemēro arī kontaktpersonai,
kurai nav Covid-19 infekcijas simptomu un ir
sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikāts
saslimušie sazinās ar ģimenes ārstu un turpina
ārstēties
ja individuālais siekalu tests ir negatīvs,
skolēns atgriežas skolā uz nākošo testēšanas
reizi (pēc nedēļas, otrdienā)

Neskaidrību gadījumā sazināties ar klases audzinātāju!

Ievēro distanci!

Valkā masku!

Mazgā rokas!

