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GROZĪJUMI 

Kārtībai, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības Daugavpils 

Universitātes aģentūrā “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” 

 

1. DU DMK (tālāk tekstā Koledža), īstenojot augstākās izglītības programmas, nodrošina studiju 

procesu un nodarbinātību drošā režīmā. Studējošie, akadēmiskais un tehniskais personāls, kā arī 

pakalpojumu sniedzēji piedalās studiju procesā, tiek nodrošināti vai sniedz pakalpojumus tikai ar 

pirmreizējās vakcinācijas, balstvakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. 

2. DU DMK izvērtējot epidemioloģisko situāciju un ņemot vērā studiju programmas specifiku, ir 

tiesīga pieņemt pamatotu lēmumu par studiju programmas kursa vai moduļa daļu pilnīgi vai daļēju 

norisi attālināti, nodrošinot to, ka nesamazinās studiju kvalitāte. Šo lēmumu pieņem par studiju 

kvalitāti atbildīgās amatpersonas. Par šādu lēmumu ir savlaicīgi jāinformē studējošie. Studiju 

programmas kursa vai moduļa daļu pilnīgu vai daļēju norisi attālināti ir lietderīgi organizēt, 

piemēram, lai nebūtu liels studējošo skaits vienā telpā 

(piemēram, auditorijā, mācību telpā, bibliotēkā) vienlaicīgi. Telpās, kur atrodas vairāk kā 50 

personas, rekomendējam lietot FFP2 respiratorus. 

3. Ja ir novērojama epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās ārkārtējās situācijas apstākļos 

Koledžā, tā palielina attālinātā studiju procesa īpatsvaru, lai samazinātu epidemioloģiskos 

riskus. Nepieciešams organizēt studiju procesu tā, lai samazinātu studējošo un augstskolas 

personāla pārvietošanos, jo sevišķi sabiedriskā transporta izmantošanu. 

4. Koledža, jo īpaši ārkārtējās situācijas laikā, skaidro studējošiem nepieciešamību samazināt 

sociālos kontaktus arī ārpus studiju procesa, nepiedaloties publiskajos pasākumos un izvairoties 

no vietām, kur notiek cilvēku pulcēšanās, kā arī skaidro personālam un studējošajiem 

balstvakcinācijas nozīmi. 

5. Visi darbinieki, kas strādā klātienē, katru dienu ierodoties darbā rakstveidā apliecina, ka tiem 

nav infekcijas slimības pazīmju un nav bijuši kontaktā ar inficētām personām. Koledža, 

lai samazinātu epidemioloģiskos riskus, var organizēt regulāru skrīninga paštestu 

veikšanu par fizisko personu līdzekļiem. Koledža veic klātienes studējošo ikdienas 

reģistrāciju un glabā šo informāciju 30 dienas (kontaktpersonas statusa noteikšanai inficēšanās 

gadījumā). 

6. Darbinieki un studenti, kas ir identificēti kā kontaktpersonas, var neievērot mājas karantīnu, 

lai veiktu darba pienākumus vai piedalītos studiju procesā, ja Koledžas organizē 

šo kontaktpersonu skrīninga testēšanu iestādes vadītāja nozīmētas atbildīgās personas 

uzraudzībā ar antigēna testiem katru reizi pirms darba dienas vai maiņas, vai klātienes studiju 

dienas septiņu kalendāra dienu laikā pēc kontakta ar inficēto personu. Testēšanas izmaksas 

sedz testējamais, ja augstskolas vai Koledžas kārtība neparedz citādi. Pārslimojušām personām 

sešu nedēļu laikā netiek piemērota mājas karantīna. 

7. Veicama personas veselības stāvokļa uzraudzība – netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas 

slimību pazīmēm klātbūtne; informē nodarbinātās personas un studējošos par nepieciešamību 

sekot savam veselības stāvoklim, par simptomiem un individuāliem profilakses pasākumiem 

un rīcību, ja kādam parādās elpceļu infekcijas simptomi, nodrošinot informācijas pieejamību. 

8. IZM nodod studējošo datus NVD, lai iegūtu aktuālo informāciju par studējošo vakcinācijas 

aptveri, un sniedz šo informāciju Koledžai. NVD ir tiesības slēgt vienošanās 

ar Koledžu par datu apmaiņu par Koledžas nodarbināto un studējošo pārslimošanas un 

vakcinācijas statusu. 

9. Koledža neorganizē, nepiedalās, neatbalsta un neveicina studentu un 

darbinieku dalību klātienes pasākumos un aktivitātēs ārpus Koledžas, kā arī 

ierobežo trešo personu uzturēšanās Koledžas telpās. 


