
Rīkojums no 17.09.202. Nr. ANV/1-10/20/33     Grozījumi stājas spēkā ar  2020. gada 18.septembri. 

 

Grozījumi 

 “Alūksnes novada vidusskolas mācību procesa organizēšanas ar 2020.gada 1.septembri kārtība” 

Izdarīt grozījumus šādos punktos un izteikt jaunā redakcijā 

15. Ja kāds no darbinieka vai izglītojamā mājsaimniecības ir atgriezies no ārvalstīm, skolu izglītojamie 
un darbinieki var apmeklēt, bet stingri jāievēro visi SPKC noteikumi. 

23. Netiek pieļauta  personu, kurām ir jebkādas slimības pazīmes, ja noteikta pašizolācija (atrašanās  
tikai  savā  dzīvesvietā), mājas karantīna (atrašanās  tikai  savā  dzīvesvietā  ārstniecības personas 
uzraudzībā) vai stingra izolācija (obligāta atrašanās  tikai  savā  dzīvesvietā  vai  ārstniecības iestādē 
ārstniecības personas uzraudzībā), atrašanās skolā. Līdz 3 kavētām darba dienām tiek pieņemts vecāku 
pieteikums kavējumam e-klasē.  Ja slimības dēļ ilgstošāk nevar apmeklēt skolu, tad izglītojamie skolā 
ierodas tikai ar ārsta izziņu par savu veselības stāvokli. Ārsta izziņas tiek iesniegtas pirmajā dienā 
atgriežoties skolā dežurantam, kurš izziņas nodod skolas medicīnas māsai. 
 

Vecāku infolapa 

Mēs  aicinām  būt  atbildīgiem, sekot aktuālajai informācijai no SPKC un ievērot  šādus nosacījumus: 

• visos  gadījumos, kad  Jūsu bērns neierodas  skolā, Jums  rakstiski  jāinformē klases audzinātājs 
līdz mācību dienas sākumam par bērna prombūtnes iemeslu e-klases pastā piesakot kavējumu 
vai īsziņā; 

• bērni apmeklē skolu,  ja nav novērojamas akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, 
klepus, elpas trūkums), kā arī jebkuras citas saslimšanas pazīmes. Ja bērns nejūtas labi, 
jāsazinās ar savu ģimenes ārstu, skolu neapmeklē; 

• ja  bērns  ceļā  uz  skolu  izmanto  sabiedrisko transportu, ievēro uz to laiku spēkā esošos MK 
noteikumus par epidemioloģisko drošību; 

• ja  skolā tiek  konstatēts, ka  bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimību pazīmes,   par  to  
nekavējoties tiek informēti vecāki vai likumiskie pārstāvji un vienojas par iespējami ātrāku 
bērna nogādāšanu mājās. Vecāki vai likumiskie pārstāvji  sazinās ar ģimenes ārstu un ievēro 
norādījumus. Līdz 3 kavētām darba dienām tiek pieņemts vecāku pieteikums par kavējumu e-
klasē, ja slimības dēļ ilgstošāk nevar apmeklēt skolu, tad atgriešanās  skolā   ir  tikai  ar  
ģimenes  ārsta  izziņu, kas pirmajā dienā pēc atgriešanās skolā tiek nodota skolas dežurantam; 

• ja Jūsu bērns ir atgriezies no ārvalstīm, kuras SPKC ir iekļāvis Covid-19 infekcijas riska valstu 
grupā, tad viņam ir jāatrodas pašizolācijā, jāievēro SPKC noteiktās prasības, bet, ja kāds no 
Jūsu mājsaimniecības ir atgriezies no ārvalstīm, kuras  SPKC ir iekļāvis  Covid -19  infekcijas 
riska  valstu  grupā, tad Jūsu bērns var apmeklēt izglītības iestādi, mājās tiek maksimāli 
samazināta kontaktēšanās un ievēroti SPKC noteikumi. 


