
Cienījamie skolēni! 
 

 

1. Katram no mums veselība un drošība ir pirmajā vietā. 

Mācīšanās laikā lūdzam ievērot piesardzības pasākumus 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. 
 

2. Gatavojoties doties uz skolu obligāti ziņo vecākiem, ja 

jūties slikti. Nekādā gadījumā neapmeklē skolu, ja esi bijis saskarsmē ar Covid-19 

slimnieku! 
 

3. Lai mācītos klātienē, ik nedēļu būs jāveic siekalu tests – katru piektdienu.  
 

4. Iespēju robežās ierodies skolā ne ātrāk kā plkst. 8:00. 

 

5. Ienāc skolā un dodies prom no skolas pa savām ieejas durvīm. 
 

Ieeja skolā un izeja no skolas: 
 

1.- 3. klašu skolēniem no Garozes ielas puses. 

4. - 5. klašu skolēniem un vidusskolas skolēniem pa galveno ieeju. 

6. - 9. klašu skolēniem no Stelpes ielas puses. 

 

Kad ienācis skolā, uzreiz uzvelc masku un dodies uz garderobi 

noģērbties, pārvelc maiņas apavus un nekavējoties dodies uz 

savu klases telpu, kurā notiks mācību stundas!  

 

 

 
 

Skolas telpās centies maksimāli izvairīties no tuva kontakta ar 

cilvēkiem, kuri nav Tavi klases biedri vai ģimenes locekļi. Ja tomēr 

gadās tikties ar citiem cilvēkiem, kuri nav Tavi klases biedri, tad 

ievēro 2 metru distanci. 

 
 
 

Ierodoties skolā un atrodoties skolas telpās vai tās teritorijā, 

ievēro roku higiēnu – dezinficējot tās vai mazgājot, kur tas 

iespējams. Bieži un rūpīgi mazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, 

īpaši pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma vai pēc 

pastaigas ārā. Roku mazgāšana jāveic vismaz 40 sekundes 

un roku nosusināšanai lieto vienreiz lietojamos dvieļus. 

Roku higiēnai nepieciešamie līdzekļi ir katrā klasē, pie 

ēdamzāles un tualetēs. 
 

Ar nemazgātām rokām nepieskarties sejas, mutei, acīm vai degunam! 



 

Ja negaidot uznāk šķavas vai klepus, bet kabatlakatiņa nav pa 

tvērienam, nav pareizi aizlikt priekšā mutei vai degunam roku. Tā vietā 

šķaudiens vai klepus jāmērķē piedurknē elkoņa apvidū. Neaizmirsi 

pēc tam nomazgāt rokas! 

 

Pirms došanos uz skolu pārliecinies, vai Tev līdzi ir savi mācību piederumi, vismaz 2 sejas 

maskas. Stundās izmanto tikai savus personīgos rakstāmpiederumus vai individuālos skolas 

piešķirtos mācību līdzekļus. 
 

No mājas uz skolu nedrīkst nest rotaļlietas, spēles utt. 
 

Šogad ēdnīca būs atvērta tikai pusdienu laikos, lai Tu varētu paēst kompleksās pusdienas, bet Tev 

nebūs iespējas nopirkt skolas ēdnīcā ūdeni, sulas, bulciņas un citus našķus. 

 

Braucot sabiedriskajā transportā uz skolu, OBLIGĀTI ir jāvalkā sejas maska. 

 

 

 

Rīgas 47.vidusskolas direktore 

Ineta Kareļina 


