Valitsus arutas täna (19.10.2021) õppeasutustes lihtsustatud karantiini korra muutmist ning tegi põhimõttelise
otsuse. Kavas on loobuda koolides õpilaste kiirtestimisest senisel kujul ja suunata vaktsineerimata lähikontaktsed
õpilased PCR-testimisele, samuti soovitakse laiendada lihtsustatud karantiini huvitegevusele. Täpsema info
saadame koolidele peale korralduse vormistamist ja tegevusjuhiste kokkuleppimist. Muudatused hakkavad
kehtima 1. novembrist. Loe täpsemalt
Edastame hetkel allpool Terviseameti info lähikontaktsete kaardistamise kohta.
COVID-19 haigestunute ja lähikontaktsete arv on viimastel nädalatel väga kiiresti kasvanud ning Terviseameti
ressurss kontaktide jälgimisel on üha rohkem piiratud. Seetõttu tuleb haridusasutustel ise COVID-19 haigega
lähikontakti sattunud kaardistada ning edastada õpilastele, lapsevanematele ning õpetajatele info
lähikontaktsuse kohta ning selgitada isolatsiooni reegleid.
Kui selgub, et haigestunu viibis nakkusohtlikul perioodil koolis/lasteaias, siis annab Terviseameti
regionaalosakond sellest asutusele teada ning nõustab lähikontaktsete kaardistamise ja teavitamise osas.
Muuhulgas informeeritakse:

1.
2.
3.
4.

Andmekaitse võimaluste piires, kus klassis/rühmas haigestunud laps käib.
Millal oli lähikontaktsetel viimane kontakt haigega.
Palutakse edastada info lapsevanematele. Allpool on kirja näidised.
Lähikontaktsete tabelit TA regioonile saata ei ole vaja. TA haridusasutuste kontaktsetele eraldi teavitust
ei saadeta.

Juhised lihtsustatud karantiini kohta
Juhised lähikontaktsete kaardistamise kohta

Kiri üle 12-aastaste laste vanematele:
Anname teada, et üks XX klassi laps on haigestunud COVID-19 haigusesse. Lastel oli viimane nakkusohtlik
kontakti XX.XX.XXXX. Õpilased, kes ei ole vaktsineeritud või viimase kuue kuu jooksul COVID-19 haigust läbi
põdenud, peavad jääma isolatsiooni kuni XX.XX.XXXX, kaasa arvatud. Vastavalt koolidele kehtivale lihtsustatud
karantiini korrale, võivad nad käia koolis ja ka oma koolis toimuvates huviringides ja trennides, kuid kõikidest
teistest kontaktidest peavad lapsed hoiduma.
Õpilastele, kes pole COVID-19 haigust läbi põdenud või koroona viiruse vastu vaktsineeritud, tehakse SARSCoV-2 antigeeni kiirtesti koolis ja kolm päeva pärast seda PCR testi (PCR testi aja paneb lapsevanem helistades
testimiskeskusesse numbril 6464848 öeldes kooli nime ja klassi, kus laps õpib). Teie peaksite oma lapsele PCR
testi aja panema XX.XX.XXXX-ks.
Kui te ei luba oma lapsele testi teha, palun ärge saatke last homme kooli ja laps peab jääma kontaktsena
isolatsiooni (mitte lihtsustatud isolatsiooni) kuni XX.XX.XXXX. Kooli võivad lapsed, kes testi ei tee,
tulla XX.XX.XXXX.
Vaktsineeritud või haiguse viimase 6 kuu jooksul läbi põdenud lapsed võivad jätkata tavapärast elu kuni neil ei
esine mingisuguseidki haigusnähte. Pöörake tähelepanu ka vaktsineeritud laste tervisele. Haiged peavad jääma
koju ning võtma ühendust oma perearstiga. Palun ärge saatke kooli vähimategi haigustunnustega lapsi, olgu nad
vaktsineeritud või mitte. Haigestumise korral võtke ühendust perearstiga või helistage 1220.
Juhised lihtsustatud karantiini kohta
Juhised lähikontaktsetele

Kiri kuni 12-aastaste õpilaste vanematele:
Anname teada, et üks XX klassi laps on haigestunud COVID-19 haigusesse. Lastel oli viimane nakkusohtlik
kontakti XX.XX.XXXX. Lapsed, kes ei ole viimase kuue kuu jooksul COVID-19 haigust läbi põdenud (või
koroonaviiruse vastu vaktsineeritud), peavad jääma lihtsustatud isolatsiooni kuni XX.XX.XXXX, kaasa arvatud.

Vastavalt koolidele kehtivale lihtsustatud karantiini korrale, võivad nad käia koolis ja ka oma koolis toimuvates
huviringides ja trennides, kuid kõikidest teistest kontaktidest peavad lapsed hoiduma. Haiguse viimase 6 kuu
jooksul läbi põdenud (või vaktsineeritud) lapsed võivad jätkata tavapärast elu kuni neil ei esine mingisuguseidki
haigusnähte. Pöörake tähelepanu ka läbipõdenud (vaktsineeritud) laste tervisele. Haiged peavad jääma koju
ning võtma ühendust oma perearstiga. Palun ärge saatke kooli vähimategi haigustunnustega lapsi, olgu nad
vaktsineeritud või mitte. Haigestumise korral võtke ühendust perearstiga või helistage 1220.
Juhised lihtsustatud karantiini kohta
Juhised lähikontaktsetele
Kiri lasteaialaste vanematele:
Anname teada, et üks XX rühma laps on haigestunud COVID-19 haigusesse. Lastel oli viimane nakkusohtlik
kontakti XX.XX.XXXX. Lapsed, kes ei ole viimase kuue kuu jooksul COVID-19 haigust läbi põdenud (või
koroonaviiruse vastu vaktsineeritud), peavad jääma lihtsustatud isolatsiooni kuni XX.XX.XXXX, kaasa arvatud.
Vastavalt lasteasutustele kehtivale lihtsustatud karantiini korrale, võivad nad käia lasteasutuses ja ka oma
lasteasutuses toimuvates huviringides ja trennides, kuid kõikidest teistest kontaktidest peavad lapsed hoiduma.
Haiguse viimase 6 kuu jooksul läbi põdenud (või vaktsineeritud) lapsed võivad jätkata tavapärast elu kuni neil ei
esine mingisuguseidki haigusnähte. Pöörake tähelepanu ka läbipõdenud (vaktsineeritud)laste tervisele. Haiged
peavad jääma koju ning võtma ühendust oma perearstiga. NB! Palun ärge saatke lasteaeda vähimategi
haigustunnustega lapsi. Haigestumise korral võtke ühendust perearstiga või helistage 1220.
Juhised lihtsustatud karantiini kohta
Juhised lähikontaktsetele
Lisainfot jagavad Terviseameti regionaalosakonnad.
Haridus- ja Teadusministeeriumi kriisiinfo ja Terviseameti regionaalosakondade kontaktid leiab:
https://www.hm.ee/et/koroona
Haridus- ja Teadusministeerium

