LABDIEN, 2. VAI 3.KURSA IZGLĪTOJAMAIS!
Testēšanu pirms centralizēto eksāmenu norises veic epidemioloģiskās drošības nolūkos, Tev pirms
eksāmeniem tests jāveic vienu reizi, kurš būs derīgs 2 nedēļas, negatīvs tests nosedz eksāmenu periodu no
11. līdz 21. maijam. Testē ar siekalu PĶR testu (nodod paraugu stobriņā).
Jēkabpils Agrobiznesa koledžā testēšanu veiks:
7.maijā (sporta zāle)
Plkst. 8.30 – 11.00, 16 (2.kuru izglītojamajiem, kuri kārto Krievu valodas eksāmenu)
Kā saņem rezultātu e-pastā, tā uzreiz to sūti audzinātājai Whatsapp vai e-pastā.
8.maijā (sporta zāle)
PLKST.
KURSS
8.30 – 9.00
3. P kurss
9.00 – 9.30
3. D kurss
9.30 – 10.00
3. K kurss
10.00 – 10.30
3. M kurss
10.30 - 11.00
3. G kurss
Uz testēšanos koledžā ierodies sava kursa noteiktajā laikā!
Ja, Tev ir nepieciešama dienesta viesnīca no 08.05., lūdzu, sazinies ar dienesta viesnīcas vadītāju Jekaterinu Rubļovu, tālr. 29630888
Tev ir iespēja izvēlēties siekalu PĶR testu veikt individuāli – savā dzīvesvietā, bet, tad tev nepieciešams
sazināties ar savu ģimenes ārstu, kurš izraksta norīkojumu uz siekalu PĶR testu, paralēli ir jāsazinās ar
koledžu – Dinu Valpēteri – dina.valpetere@jak.lv vai tālr.26922363, lai sagatavotu rakstisku izziņu par
Tavu dalību centralizētajos eksāmenos. Siekalu tests Tev ir jāveic līdz 8.maijam (ieskaitot)
Lūdzu, pirms noskaidro, kuros datumos un līdz cikiem strādā tavā dzīvesvietā laboratorija!
Ja esi izlēmis testu veikt individuāli, lūdzu, OBLIGĀTI līdz 05.05.2021. plkst.12.00 atsūti informāciju –
vārds, uzvārds, kurss, dzīvesvietas adrese, laboratorija, kurā veiksi testu - Dinai Valpēterei –
dina.valpetere@jak.lv vai tālr.26922363




Testēšana ir jāveic OBLIGĀTI, jo, ja nebūs testa rezultāta – nevarēsi piedalīties centralizētajos
eksāmenos
Rezultātu saņemsi savā e-pastā un tad to nosūti audzinātājai – whatsapp vai e-pastā līdz 9.maija
plkst.14.00
Testa rezultātu skaidrojums:
o
o
o
o
o

NEGATĪVS, NAV ATRASTS – var piedalīties eksāmenā
ROBEŽVĒRTĪBA – tad dodies 9.maijā no plkst. 17.00 - 17.30 uz E.Gulbja laboratoriju A.Pormaļa
ielā 3, Jēkabpilī, kur jānodod pilnais PĶR tests Atkarībā no atkārtotā testa – ja tas ir pozitīvs, nevar
piedalīties – izolācija. Ja negatīvs – var piedalīties
ATKĀRTOT – tad dodies 9.maijā no plkst. 17.00 - 17.30 uz E.Gulbja laboratoriju A.Pormaļa ielā
3, Jēkabpilī, kur jānodod pilnais PĶR tests. Atkarībā no atkārtotā testa – ja tas ir pozitīvs, nevar
piedalīties – izolācija. Ja negatīvs – var piedalīties
Dažas laboratorijas – GRŪTI INTERPRETĒJAMS – kā robežvērtība
POZITĪVS, IR ATRASTS – nevar piedalīties, SPKC veic epidemioloģisko izmeklēšanu, sazināties
ar ģimenes ārstu, skolu, izolācija. Pozitīva testa gadījumā iedarbojas ķēdīte uz SPKC un Veselības
inspekciju, taču tas notiek nākamās dienas laikā! Pašam testētajam jābūt atbildīgam, jāinformē skola

Neskaidrību gadījuma zvani uz E.Gulbja laboratoriju – 67801112 vai piesakies konsultācijai mājaslapā https://www.egl.lv/koronavirusa-2019-ncov-noteiksana/
Atbildīgā persona: Anna Aleksejeva, 112.kabinets, anna.aleksejeva@jak.lv, tālrunis: 28314322
ESI ATBILDĪGS!

