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Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti poolt ette nähtud meetmete rakendamine koroonaviiruse
leviku tõkestamiseks kooli tingimustes.
1. Koroonaviiruse tõkestamiseks järgida kõigil koolis viibijatel järgmisi hügieeninõudeid:
▪ Käsi pesta sooja voolava vee ja seebiga või kasutada desinfitseerimisvahendit.
▪ Vältida silmade, nina ja suu puudutamist.
▪ Köhida ja aevastada varrukasse mitte peopessa.
▪ Kasutada pabertaskurätte ja visata need kohe prügikasti.
▪ Võimaluse korral hoida distantsi.
2. Kooli sisenevad õpilased peauksest ja desinfitseerivad käed.
3. Maski kandmine ei ole koolis kohustuslik, kui Terviseamet ei otsusta teisiti.
4. Külaliste ja lapsevanemate kooliruumides viibimiseks tuleb eelnevalt kokku leppida
direktori või klassijuhatajaga. Kooli sisenenu desinfitseerib käed ning peab kandma maski.
5. Kooli ruume desinfitseeritakse vähemalt kord õppepäeva jooksul ja peale õppetundide
toimumist.
6. Haiguskahtluse korral jätta laps pigem koju, kui saata kooli. Ägedate haigustunnuste korral
(palavik, köha, hingamisraskused jm.) otsida koheselt abi perearstilt.
7. Koolis võib käia kerge jääkköha või -nohu korral ja kroonilistest haigustest (allergia,
astma) põhjustatud nohu ja köha korral, mis on lapsevanemale varasemalt teada. Selle
kinnitab lapsevanem vajadusel enda kirjutatud tõendiga.
8. Koolis ilmnenud terviseprobleemi korral pöördub õpilane klassijuhataja või aineõpetaja
poole. Õpilase haigestumisest teavitatakse tema vanemaid.
9. Sõltuvalt lapse vanusest saadetakse haigestunu koju või isoleeritakse teistest õpilastest
õpetaja järelvalvel lapsevanema saabumiseni.
10. Haigestunud õpilase võib haigeks tunnistada üksnes medõde, perearst või õpilase
seaduslik esindaja.
11. COVID-19 diagnoosiga õpilasest tuleb kooli teavitada. Kool teavitab juhtunust
delikaatselt klassi õpilasi ja vanemaid järgides konfidentsiaalsuse nõuet vältimaks haigestunu
äratundmist.
12. Haigestunud töötaja peab koheselt teavitama kooli juhtkonda ja järgima eneseisolatsiooni
nõudeid.
13. Kui on tuvastatud haigestumine COVID-19 haigusesse, tuleb suunata lähikontaktsed
eneseisolatsiooni ja kodusele distantsõppele Vabariigi Valitsuse korraldusega hetkel kehtivale
ajapiirangule ja soovitusele.

14. Lapse tervise eest vastutab lapsevanem ja lapse puudumise korral kirjutab sellekohase
puudumistõendi.
15. Hajutatud õppe vajaduse korral, mille eesmärgiks on lähikontaktide vähendamine, on 5. –
9. klassi õpilastel jooksva graafiku alusel üks päev distantsõpet arvestades, et ühel päeval
puudub kaks klassi. Sel päeval toimub koolitöö kodus sama päeva tunniplaani alusel.
16. Tuvastatud koroonaviiruse leviku tõkestamiseks hajutatud või distantsõppele ülemineku
otsus kooskõlastatakse eelnevalt Terviseametiga ja koostöös pidajaga, järgitakse nende
soovitusi, teavitatakse kooli hoolekogu ning arvestatakse, et töötajatele, õpilastele ja
vanematele jääks piisav aeg uue olukorraga kohanemiseks.
17. Distantsõpet rakendatakse maksimaalselt 10 kalendripäeva jooksul, mille järgselt
hinnatakse distantsõppe jätkamise vajadust.
18. Erakorralise olukorra tõttu Terviseametilt tulnud nõude alusel tuleb kool viia
distantsõppele ühe päeva jooksul.
19. Vastavalt terviseameti soovitustele ei kiida kool laste turvalisuse huvides heaks
õppeperioodil perega reisimist välisriikidesse.
20. Järgitakse ja reageeritakse hetke olukorda arvestavalt Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti
poolt soovitatud ja kehtestatud korraldustele koolikeskkonna võimalusi arvestavalt.

