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Drošības protokols Latvijas Kristīgajā akadēmijā
I. Drošības protokols izdots saskaņā ar:
2021.gada 17-08. grozījumiem Nr.565 MK noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.
1.1. 2021.gada 20.augustā IZM “Vadlīnijas studiju procesa organizēšanas augstskolās un koledžās

2021/2022.akadēmiskajā gadā”.
1.2. Izglītības likuma 54.panta sesto daļu.

1.3.1.Drošības protokols ir saistošs studējošiem, darbiniekiem, visiem sadarbības partneriem.
1.3.2.Mainoties epidemioloģiskajai situācijai valstī, Drošības protokols var tikt pārskatīts un
izmainīts.
II. Studiju process:
Latvijas Kristīgās akadēmijas (turpmāk -LKrA) 2021/2022.akadēmiskajā gadā uzsāk darbu drošajā
režīmā vai daļēji drošajā režīmā (Līdz 2021.g.10. oktobrim).
2.1.1. drošs režīms: klātienē studējošie, akadēmiskais, administratīvais un tehniskais
personāls studiju programmas īstenošanā piedalās tikai ar spēkā esošu Covid-19 sertifikātu par
vakcināciju vai pārslimošanu.
2.1.2. daļēji drošs režīms režīmā (Līdz 2021.g.10. oktobrim): studiju procesā var
piedalīties ne tikai personas ar derīgiem vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātiem, bet arī
testētās personas, apliecinot to ar atbilstošu Covid-19 sertifikātu par negatīvu testa rezultātu,
kas iegūts pēdējo 48 stundu laikā. Mutes un deguna aizsegi jālieto tiem personāla locekļiem un
studējošajiem, kuriem nav derīgs Covid-19 sertifikāts par vakcināciju vai pārslimošanu.
2.1.3. Koplietošanas telpās obligāti jālieto mutes un deguna aizsegi.
2.1.4. Ar 2021.g.10.oktobri LKrA studiju procesa organizācijā pāriet uz drošo režīmu vai
attālināto apmācību (zoom platformā).
2.2. Tā kā klātienē studējošo skaits LKrA ir ļoti neliels, administrators pārbauda uzrādīto
sertifikātu tīmekļa vietnē https://covid19sertifikats.lv/verify.
2.3. izvērtējot epidemioloģisko situāciju valstī LKrA ir tiesīga pieņemt lēmumu par programmas
kursa pilnīgu vai daļēju norisi attālināti, par ko informē LKrA studiju daļa.

3. Atsevišķi jautājumi.
3.1. Covid-19 testēšanas izdevumus sedz testējamā persona.
3.2. LKrA nepieļauj studējošo, darbinieku u.c. apmeklētāju klātbūtni, ja personai noteikta mājas
karantīna; ja parādījusies augšējo elpceļu infekcijas slimību pazīmes vai apstiprināts Covid-19
pozitīvs tests.
3.3. Par roku higiēnu – koplietošanas telpās, pie ieejas/izejas durvīm novietoti roku dezinfekcijas
līdzekļi.
3.4. LKrA telpu higiēna un vēdināšana notiek ikdienas un vairākkārt, ievērojot pareizas telpas
vēdināšanas pamatnosacījumus; ja nodarbības rit ilgāk kā divas akadēmiskās stundas, telpas tiek
vēdinātas (pārtraukumā) 15.minūtes.
3.5. Par Drošības protokola ieviešanu un ievēršanu atbildīgs LKrA administrators.

