Profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības programmas
“Vizuāli plastiskā māksla” izglītojamā informatīva anketa
Alūksnes Mākslas skolas direktoram
Ojāram Vēliņam
Es…………………………………………………………………apliecinu, ka
(izglītojamā mātes, tēva vai aizbildņa vārds uzvārds)

man un maniem ģimenes locekļiem, tajā skaitā
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
…………………………………………………..........
 nav medicīniski apstiprināta inficēšanas ar Covid- 19,
 normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā neesam atzīti par kontaktpersonu 1
ar citu Covid 19 inficētu personu,
 pēdējo 14 dienu laikā neesam bijuši SPKC noteiktajās augsta riska valstīs, kā arī neesam kontaktējušies ar
personām, kuras bijušas ārvalstīs,
 nav akūtu elpceļu infekcijas slimību pazīmju , kā drudzis,
klepus, elpas trūkums, paaugstināta ķermeņa temperatūra.
– cilvēks, kurš ir bijis tiešā vai netiešā kontaktā ar infekciozu personu vai uzturējies epidēmijas perēklī un kuram ir bijusi
iespēja inficēties” (Epidemioloģiskā drošības likuma 1.panta 22.punkts)
1”kontaktpersona

Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu”
(turpmāk- Rīkojums) izrietoši pienākumi. Atbilstoši pienākumi, kas noteikti Rīkojuma 4.12.1., 4.12.2., 4.12.3. apakšpunktā, minētajām
personām nav tiesības saņemt iestādes pakalpojumu klātienē.
Personām, kuras Slimību profilakses centrs un kontroles centrs ir noteicis kā Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonas un
personām, kurām apstiprināta Covid-19 diagnoze un kuru veselības stāvoklis pieļauj ārstēšanos mājās, pirms pakalpojumu saņemšanas no
pakalpojumu sniedzēja, kā arī pēc jebkura tieša fiziska kontakta ar citu inficētu personu ir pienākums informēt pakalpojuma sniedzēju par
inficēšanās risku.
Iepriekš minēto pienākumu izpildi uzrauga Veselības inspekcija/Valsts Policija un par to nepildīšanu un epidemioloģiskās drošības prasību
neievērošanu var tikt piemērota administratīvā atbildība.

Saņemot Alūksnes Mākslas skolas sniegtos pakalpojumus, persona ar savu parakstu apliecina katru 2 nedēļu
laika periodā, ka ir iepazīstināta ar augstāk norādīto informāciju un sniegtā informācija ir patiesa:
Laika periods, par kuru
Personas paraksts.
Datums, kad sniegta
sniegta informācija
informācija.
17.08. – 31.08. 2020.
31.08. – 14.09. 2020.
14.09. – 28.09. 2020.
28.09. – 12.10. 2020.
12.10. – 26.10. 2020.
26.10. – 9.11. 2020.
9.11. – 23.11. 2020.
23.11. -7.12.2020.
7.12. - 21.12.2020.

Pieaugušo interešu izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla”
izglītojamā informatīva anketa
Alūksnes Mākslas skolas direktoram
Ojāram Vēliņam
Es…………………………………………………………………apliecinu, ka
( izglītojamā vārds, uzvārds)

man un maniem ģimenes locekļiem:



nav medicīniski apstiprināta inficēšanas ar Covid- 19,
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā neesam atzīti par kontaktpersonu 1
ar citu Covid 19 inficētu personu,
 pēdējo 14 dienu laikā neesam bijuši SPKC noteiktajās augsta riska valstīs, kā arī neesam kontaktējušies ar
personām, kuras bijušas ārvalstīs,
 nav akūtu elpceļu infekcijas slimību pazīmju , kā drudzis,
klepus, elpas trūkums, paaugstināta ķermeņa temperatūra.
1”kontaktpersona

– cilvēks, kurš ir bijis tiešā vai netiešā kontaktā ar infekciozu personu vai uzturējies epidēmijas perēklī un kuram ir bijusi
iespēja inficēties” (Epidemioloģiskā drošības likuma 1.panta 22.punkts)
Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu”
(turpmāk- Rīkojums) izrietoši pienākumi. Atbilstoši pienākumi, kas noteikti Rīkojuma 4.12.1., 4.12.2., 4.12.3. apakšpunktā, minētajām
personām nav tiesības saņemt iestādes pakalpojumu klātienē.
Personām, kuras Slimību profilakses centrs un kontroles centrs ir noteicis kā Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonas un
personām, kurām apstiprināta Covid-19 diagnoze un kuru veselības stāvoklis pieļauj ārstēšanos mājās, pirms pakalpojumu saņemšanas no
pakalpojumu sniedzēja, kā arī pēc jebkura tieša fiziska kontakta ar citu inficētu personu ir pienākums informēt pakalpojuma sniedzēju par
inficēšanās risku.
Iepriekš minēto pienākumu izpildi uzrauga Veselības inspekcija/Valsts Policija un par to nepildīšanu un epidemioloģiskās drošības prasību
neievērošanu var tikt piemērota administratīvā atbildība.

Saņemot Alūksnes Mākslas skolas sniegtos pakalpojumus, persona ar savu parakstu apliecina katru 2 nedēļu
laika periodā, ka ir iepazīstināta ar augstāk norādīto informāciju un sniegtā informācija ir patiesa:
Laika periods, par kuru
Personas paraksts.
Datums, kad sniegta
sniegta informācija
informācija.
17.08. – 31.08. 2020.
31.08. – 14.09. 2020.
14.09. – 28.09. 2020.
28.09. – 12.10. 2020.
12.10. – 26.10. 2020.
26.10. – 9.11. 2020.
9.11. – 23.11. 2020.
23.11. -7.12.2020.
7.12. - 21.12.2020.

