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Ar šo Mercuri International SIA apliecina, ka:

• Visi uzņēmuma darbinieki ir vakcinēti pret Covid -19 un uzrādījuši derīgus «zaļos» vakcinācijas sertifikātus;

• Darbs birojā un pakalpojumu sniegšana / saņemšana tiek nodrošināta tikai epidemioloģiski droša vidē, 
pārbaudot katra apmeklētāja Covid – 19 sertifikāta derīgumu un atbilstību «zaļajai» drošības videi; 

• Birojā un apmācību pasākumos ir nodrošināta apmeklētāju plūsmas uzskaite, lai būtu iespējams apzināt un 
brīdināt kontaktpersonas Covid-19 infekcijas gadījumā; 

• Apmācību dalībniekiem tiek nodrošinātas individuālas un personalizētas sēdvietas.

• Apmeklētājiem birojā ir pieejami roku dezinfekcijas līdzekļi un papīra salvetes, bet biroja ēkas 1. stāva tualetēs 
papildus ir pieejamas ziepes, dezinfekcijas līdzekļi un papīra salvetes; 

• Birojā ir pieejams elektronisks temperatūras mērītājs, lai apmeklētājam, sajūtot slimības simptomus, ir iespēja 
operatīvi veikt temperatūras mērījumus;

• Pasākumu norises telpa tiek centralizēti mehāniski ventilēta, pasākumu laikā veicot telpu gaisa kvalitātes 
uzraudzību un vajadzības gadījumā nodrošinot vēdināšanas pauzes;

• Pasākumu norises vietā regulāri tiek veikta virsmu dezinfekcija, pievēršot īpašu uzmanību virsmām un 
priekšmetiem, ar kuriem cilvēki saskaras biežāk.

Atrodoties birojā, apmeklētājiem ir jāievēro sekojoši epidemioloģiskās drošības pasākumi:

• Jāuzrāda Mercuri International SIA darbiniekam derīgs Covid – 19 vakcinācijas «zaļais» sertifikāts un 
jāiepazīstas ar šo biroja apmeklētāju sanitāro protokolu;

• Jāaizpilda apliecinājums, ka apmeklētājam nav akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmju, nav pienākuma ievērot 
izolāciju, mājas karantīnu vai pašizolāciju un nav zināms, ka pēdējo 10 dienu laikā bijušas tiešā kontaktā ar 
Covid-19 inficētu personu

• Atrodoties birojā vai apmācību pasākumā ir jāievēro valstī noteiktās normas neformālās izglītības programmu 
apguvei pieaugušajiem epidemioloģiski drošā vidē, bet izejot no biroja vai apmācību pasākuma telpas jāievēro 
normas epidemioloģiski nedrošai videi, izvairoties no drūzmēšanās saskarsmes brīžos ar citiem apkārtējiem.

Apstiprināts: Rīgā, 2021. gada 15. novembrī

Mercuri International SIA 
biroja apmeklētāju sanitārais protokols 

Biroja adrese un platība: Jūrkalnes 15, 112. birojs, ar platību 58 kvadrātmetri

Atļautais dalībnieku skaits: 10 dalībnieki

Atbildīgais par epidemioloģiskās drošības ievērošanu uzņēmumā: Dzintars Koknēvičs, m. 29477585 

Atbildīgais par epidemioloģiskās drošības ievērošanu apmācību pasākumā: Pasākuma vadītājs
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