Ziemeļvalstu ģimnāzija
2021./2022.mācību gads
PAR SKOLĒNU TESTĒŠANU
Saskaņā ar “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai “” 40. punktu un, ievērojot BIOR
laboratorijas noteikto Ziemeļvalstu ģimnāzijas skolēnu siekalu testa nodošanas laiku kurjeram
(pirmdienās līdz plkst.11.00), tiek noteikta šāda kārtība:
1. Klašu audzinātāji apkopo informāciju par skolēnu un viņu vecāku telefonu nr. un e-pasta adresēm
saziņai par testēšanas rezultātiem un iesniedz informāciju lietvedei.
2. Klašu audzinātāji apzina skolēnus, kas ir vakcinēti, izslimojuši Covid-19 vai atrodas karantīnā vai
pašizolācijā.
3. Ja skolēnam ir derīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, to digitālā vai papīra formā skolēns
vai vecāki uzrāda klases audzinātājam 30. vai 31. augustā.
4. Skolēniem, kuriem nav derīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, siekalu tests jāveic katru
nedēļu. Skolā tas tiks veikts pirmdienās.
5. Skolēnu vecākiem, kuru bērni nav sasnieguši 14 gadu vecumu, pirms pirmreizējās testa veikšanas
skolā jāiesniedz rakstiska piekrišana (veidlapa tiks nosūtīta e-klases pastā).
6. Skolēni, kuriem nav derīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un nav apliecinājuma par
negatīvu Covid-19 testa rezultātu, mācības klātienē apmeklēt nedrīkst.
7. Lai pirmreizējā testa veikšana būtu operatīva un droša, pirmreizējo siekalu testu 1. – 6. klašu
skolēni var veikt mājas apstākļos.
8. Testa veikšanai mājas apstākļos 1. – 6. klašu skolēnu vecāki “stobriņus” var saņemt skolā norādītajās
vietās (pielikumā) 26. augustā no plkst.7.30 līdz 10.00 un no plkst. 16.00 līdz 18.30 vai 27. augustā
no plkst. 9.00 līdz 12.00.
9. Tests jāveic atbilstoši instrukcijai, kas atrodama
https://www.youtube.com/watch?v=IhxXJOA_j0Q
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10. Mājas apstākļos siekalu testu jāveic pirmdienas rītā pirms “stobriņa” nodošanas.
11. “Stobriņus” ar mājās veiktā testa materiālu 1. – 6. klašu skolēnu vecāki (vai skolēni) nodod pirmdien,
30. augustā no plkst. 8.00 līdz 10.30 “stobriņu” saņemšanas vietās (pielikumā).
12. 1. – 6. klašu skolēni, kuri pirmreizējo testu nav veikuši mājas apstākļos, siekalu testu klātienē veic
pirmdien, 30. augustā, no plkst. 8.00 līdz 10.30.
1. – 4. klašu skolēni – sākumskolas ēkā pie norādītajām ieejām,
5. – 6. klašu skolēni – skolas galvenajā ēkā pie norādītajām ieejām.
13. 7.–12. klašu skolēni siekalu testu klātienē veic pirmdien, 30. augustā, no plkst. 8.00 līdz 10.30 savu
klašu telpās.
14. Skolēni, kuriem nav iespēja testu veikt skolā, no 23. – 30. augustam var veikt testu jebkurā
laboratorijā. Testa rezultāts būs derīgs līdz 6. septembrim (nākamā testēšanas reize). Tas digitālā
vai papīra formā jāuzrāda klases audzinātājam.
15. Koplietošanas telpās ir jālieto mutes un deguna aizsegu (maska), jāievēro distancēšanās prasības
un higiēnas noteikumi (roku mazgāšana un dezinfekcija, telpu vēdināšana).
Skolas administrācija

BIOR laboratorija

INSTRUKCIJA
SIEKALU PARAUGA ŅEMŠANAS SARS-COV-2
LABORATORISKAJAI ANALĪZEI

√ 30 minūtes pirms siekalu parauga ņemšanas nedrīkst tīrīt zobus, skalot
muti, lietot medikamentus caur muti, ēst, dzert, smēķēt, veipot vai
košļāt košļājamo gumiju.
√ Ja jūtat slāpes vai ir sausuma sajūta mutē, 60 minūtes pirms siekalu
parauga ņemšanas, iesakām izdzert glāzi ūdens.
Lūdzu, izlasiet visu instrukciju līdz galam, pirms sākat parauga
ņemšanu!
1.Nomazgājiet rokas ar ziepēm vismaz 20 sekundes!
2.Izņemiet no iepakojuma siekalu mēģeni, atpakaļsūtīšanas maisiņu, spirta plāksnīti, papīra
salveti un veidlapu!
3.Aizpildiet veidlapu DRUKĀTIEM burtiem–vārdu, uzvārdu un klasi. Atcerieties, ka kvalitatīvi
iesniegti dati, atvieglos epidemiologu darbu un nodrošinās laicīgu pārskata saņemšanu!
4.Atskrūvējiet mēģenes vāciņu! Mēģenē ir nekaitīgs šķidrums, kurš jāatstāj mēģenē. Sakrājiet
mutē siekalas un iepildiet mēģenē! Atkārtojiet procedūru vairākkārt, piepildot mēģeni vismaz
līdz pusei, neskaitot burbulīšus! Lielākajai daļai cilvēku tam nepieciešamas 3-5 minūtes.
Papīra salvete izmantojama higiēniskos nolūkos - mutes noslaucīšanai procedūras laikā vai
pēc procedūras.
5.Cieši aizskrūvējiet mēģenes vāciņu!
6.Izmantojot spirta plāksnīti, dezinficējiet mēģeni no ārpuses!
7.Uzrakstiet vai uzlīmējiet uz mēģenes savu vārdu un uzvārdu!
8.Ievietojiet piepildīto mēģeni un aizpildīto veidlapu atpakaļsūtīšanas maisiņā!
9.Aiztaisiet paraugu ņemšanas maisiņu un nododiet atbildīgajai personai!

Paldies par uzticēšanos!

Informāciju apkopoja:
direktores vietniece izglītības jomā 5.-9. klasēm
Danute Beķere, tel.67609135

