Labdien, cienījamie vecāki un skolēni!
Vēlamies informēt, ka, lai varētu uzsākt mācības klātienē ar š.g.1.septembri, atbilstoši
Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktajam, ir jāveic 1.-12.klašu skolēnu Covid-19
testēšana.
Mācību procesā varēs piedalīties tikai tie skolēni, kuriem ir negatīvs Covid-19 testa
rezultāts, skolēni, kuri ir pārslimojuši Covid-19 infekciju vai skolēni, kuriem ir veikts pilns
vakcinācijas kurss un ir derīgs Covid-19 vakcinācijas sertifikāts.
Mūsu skolā testēšana notiks šādi:
1. 26.un 27. augustā no plkst. 8.00 – 16.00 pie skolas medmāsām E.Šupiņas (Ropažu ēkā)
un S. Nesterjonokas (Zaķumuižas ēkā) ir jāpaņem Covid-19 siekalu tests.
2. Tests obligāti ir jāveic 30.augustā no rīta tukšā dūšā, atbilstoši testa instrukcijā
norādītajām prasībām.
3. Obligāti ir jāaizpilda testa veidlapa.
4. Veiktais tests ir jānodod skolas medmāsām 30.augustā no plkst.8.00 – plkst.10.00.
Vēlāk nodotie testi skolā netiks pieņemti.
5. Gadījumā, ja 30.augustā līdz plkst.10.00 skolā netiks nodots Covid-19 tests, vecākiem ir
iespēja veikt testu pašu izvēlētajā laboratorijā.
6. Informāciju par testa rezultātiem saņemsiet e-pastā, ko būsiet norādījuši Covid-19 testa
veidlapā.
Covid-19 testa rezultāts, pārslimošanas sertifikāts vai vakcinācijas Covid-19 sertifikāts
31.augustā līdz plkst.16.00 ir jānosūta savam klases audzinātājam e-klasē.
Covid-19 tests nav jāveic:
1. Skolēniem, kuri ir pārslimojuši Covid-19 infekciju un var uzrādīt derīgu Covid-19
pārslimošanas sertifikātu.
2. Skolēni, kuriem ir veikts pilns vakcinācijas kurss un ir derīgs Covid-19 vakcinācijas
sertifikāts.
Bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta vai negatīva testa skolēns nevarēs piedalīties
klātienes mācībās.
Vecākiem ir tiesības izvēlēties savam bērnam izglītību ģimenē, kas iespējama no 1. līdz
8.klasei (ieskaitot). Izvēlētos iegūt izglītību ģimenē, vecākiem ir jāraksta iesniegums skolai.
Joprojām paliek spēkā nosacījums, ka nepieciešamo formalitāšu kārtošanai nav nepieciešams
iesniegt ārsta izziņu vai psihologa atzinumu. Vienlaikus svarīgi atcerēties, ka izglītība ģimenē
nav attālinātās mācības - par mācību procesu un tā rezultātiem atbildību uzņemas paši
vecāki, vienojoties ar skolas administrāciju par iegūto zināšanu pārbaudi.
Turpmākā informācija par Covid-19 testēšanas organizēšanu mācību procesa laikā tiks nosūtīta
e-klases e-pastā.

Neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar skolas medmāsām:
E.Šupiņu t. 26812038 (Ropažos)
S.Nesterjonoku t. 26555326 (Zaķumuižā)

Cieņā,
Ropažu vidusskolas administrācija

