2021.gada 21.oktobra grozījumi
“Kārtībā, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības
Daugavpils Universitātes aģentūrā “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžā
(08.10.2021) ”

1. Grozījumi ir izstrādāti pamatojoties uz MK rīkojumu Nr.748, Rīga 2021.gada 20.oktobrī
“Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu”.
2. No 2021. gada 20. oktobra līdz vakcinācijas sertifikāta saņemšanas brīdim DU DMK darbinieki
savus darba pienākumus klātienē veic uzrādot testēšanas sertifikātu, kas izsniegts ne agrāk kā pirms
72 stundām, vai darba devēja ne agrāk kā pirms 72 stundām organizētu skrīninga antigēna testu
teritorijās, kur nav pieejami pakalpojumi testēšanas sertifikātu saņemšanai.
3. DU DMK darbiniekiem, kuri veic savus darba pienākumus klātienē, no 2021. gada 15.decembra
nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.
4. Visi darbinieki, kas strādā klātienē (tai skaitā pilnībā vakcinētas un pārslimojušas personas),
ierodoties darba vietā, rakstveidā apliecina, ka tām nav akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmju
un tās nav bijušas tiešā kontaktā ar personām, kurām noteikta izolācija, mājas karantīna vai
pašizolācija. Lai mazinātu Covid-19 izplatības riskus, darba devējs var organizēt visu klātienē
strādājošo darbinieku (tai skaitā pilnībā vakcinētu vai pārslimojušu) Covid-19 testēšanu. Šādā
gadījumā Covid-19 testēšanas izmaksas sedz no darba devēja līdzekļiem.
5. Darbā klātienē stingri jāievēro princips, kas nosaka, ka klātienē darbā uzturas iespējami minimālo
laika periodu. Iespēju robežās netiek pieļauts nodarbināto sociālais kontakts.
6. Ja darbinieks pārvietojas uz vai no darba vietas laika posmā no plkst. 20.00 līdz 5.00, tad
darbiniekam ir jābūt apliecinājumam, kurā viņš norāda vārdu, uzvārdu; personas kodu; dzīvesvietas
adresi; dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas atstāšanas iemeslu un laiku; darbavietas nosaukumu,
adresi un darba devēja vai tās nozīmētas kontaktpersonas tālruņa numuru; kontaktpersonai jābūt
sasniedzamai visu diennakti. Apliecinājuma forma būs atrodama Valsts policijas mājaslapā.
7. DU DMK nesniedz pakalpojumus (izziņu sniegšanu, bibliotēkas pakalpojumus, u.tml.) klātienē.
8. Studiju process tiek nodrošināts attālināti, izņemot praktiskās mācības (klātienē īstenojamas tikai
izglītības

iestādē) un

klīniskās

mācības jeb

praksi (klātienē

īstenojamas ārstniecības

iestādēs) profesionālās izglītības programmu apguvē veselības aprūpes jomā reglamentētajās
profesijās un specialitātēs.
9. Profesionālās izglītības programmas izglītojamais ir tiesīgs uzturēties dienesta viesnīcā, ja par to
lēmusi izglītības iestāde. Šādā gadījumā dienesta viesnīca uzskatāma par izglītojamā dzīvesvietu.
Izglītojamam, kam nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, nodrošina rutīnas skrīningu, kā
arī antigēna testu reizi nedēļā.

10. Augstākās izglītības programmās studējošais ir tiesīgs uzturēties dienesta viesnīcā ar pārslimošanas
vai vakcinācijas sertifikātu. Šādā gadījumā dienesta viesnīca uzskatāma par studējošā dzīvesvietu.
11. Ārvalstu studenti vakcinācijas sertifikāta iegūšanas vai atzīšanas periodā līdz 60 dienām kopš
ierašanās Latvijā var atrasties augstskolas vai koledžas dienesta viesnīcā ar testēšanas sertifikātu,
apliecinot to ar atbilstošu Covid-19 sertifikātu par negatīvu testu, kas iegūts pēdējo 72 stundu laikā,
ja dienesta viesnīcas iedzīvotāju plūsmas nepārklājas, ir permanenti fiziski nodalītas bez iespējas
sajaukties un tiek nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība.
Grozījumi stājas spēkā ar 2021.gada 21.oktobri.

