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Huvihariduse korraldamine COVID-19 perioodil Paide Kunstikoolis 
 

  

 

Juhend lähtub Vabariigi Valitsuse 23.08.2021 korraldusest nr 305 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“; 

https://www.hm.ee/et/koroona  

 

Vabariigi Valitsuse korralduste terviktekstid on kättesaadavad Riigi Teatajast ja internetileheküljelt www.kriis.ee. 

 

Huvihariduse teenuste järkjärguline laiendamine või piiramine sõltub kohalike riskide analüüsist ja huvikooli omaniku / omavalitsuse otsusest, kuid järgida 

tuleb HTM-i  juhendis toodud nõudeid, mis aitavad tagada nii õppijatele kui ka töötajate ohutuse ning takistavad viiruse levikut. Lisaks kunstikooli  käitumisjuhendile 

tuleb järgida Terviseameti üldisi soovitusi ja Vabariigi Valitsuse korraldusi.  

 

Koroonaviiruse SARS-CoV-2 põhjustatav COVID-19 on nakkushaigus, mis levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu. Viirust on peamiselt võimalik saada 

nakatunud inimesega lähikontaktis olles või ka saastunud pindade ja käte kaudu. Haigus võib kulgeda iseloomulike sümptomitega või ilma haigustunnusteta. Viirus 

levib kiiremini siseruumides ning suurem risk haiguse raskekujuliseks kulgemiseks, tüsistusteks ja haiglaravi vajaduseks on riskirühmadel (sh vanemaealistel).  

 

Koroonaviiruse leviku tõkestamise olulised 

põhimõtted Paide Kunstikoolis: 

 

1) Haigussümptomitega tuleb koju jääda. Mistahes sümptomite korral peavad nii vaktsineeritud kui 

vaktsineerimata inimesed jääma koju ning võtma ühendust oma perearstiga. COVID-19 kahtluse korral 

tuleb teha test ning käituda vastavalt Terviseameti kehtivatele juhistele. 

2) Tähtis on hügieeni hoidmine. Kätepesu, võimalikult ohutu aevastamine ja nuuskamine, pindade ja 

ühiskasutatavate esemete asjatu katsumise vältimine ning nende puhastamine.  

3) Tähtis on õhu kvaliteet. Hea ventilatsioon vähendab ruumis aerosooliosakeste hulka 

ning seega ka viiruse levikut. Õppetundide lõpus on klassiruumi tuulutamine kohustuslik. Avalike hoonete 

puhul tuleb järgida ventileerimise ja tuulutamise nõudeid. Korralik ventilatsioon ja füüsilise distantsi 

hoidmine on tihedalt seotud. Kuna võimaliku nakkuskandja vahetus läheduses on suur viirusosakeste 

kontsentratsioon, siis suurem õhuvahetus, kui inimesed on lähestikku, ei aita. Viiruse levikut saab takistada 

korraliku ventilatsiooniga, kui distants on suurem kui 1,5 meetrit. Vt majandus- ja taristuministri 

02.04.2020 määrust nr 8 ja Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juhendit. NB! Kui varem kehtis 

määrus ainult eriolukorra ajal, siis alates 29.11.2020 kehtib kogu aeg. 

Üldine töökorraldus 

https://www.riigiteataja.ee/akt/323082021001
https://www.hm.ee/et/koroona
https://www.riigiteataja.ee/index.html
http://www.kriis.ee/
https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus
https://www.kriis.ee/et/hadaolukorra-aegsed-oigusaktid
https://www.riigiteataja.ee/akt/126112020018?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/126112020018?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/126112020018?leiaKehtiv
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4) Võimalusel ja vajadusel tuleb õppetööd ja õpilaste liikumist hoones hajutada. 

5) Kontaktõppe piiramist viiruse leviku tõkestamise abinõuna tuleb üldjuhul vältida. 

6) Distantsõpe ja -tegevus peab olema juhendatud: õpetaja või juhendaja ning õppija ei 

viibi füüsiliselt samas ruumis, kuid juhendamine toimub virtuaalsete vahendite toel ja 

valdavalt vahetus suhtluses.  

 

Koroonaviiruse leviku tõkestamise olulised 

ennetusmeetmed Paide Kunstikoolis: 

 

1) Kunstikoolis käivad vaid terved õpilased ja personal. Haigusnähtude ilmnemisel tuleb jääda koju. 

Koolil on õigus saata haigusnähtudega laps koju ning piirata lapsevanemate liikumist koolihoones. 

Juhtkonnal on õigus saata haigustunnustega õpetaja koju. 

2) Kunstikooli ruumides on tagatud käte hügieeniks desinfitseerimisvahendid. Tualettruumides on 

olemas kätepesuvahendid, ühekordsed paberrätikud ja juhendid korrektseks kätepesuks. Käsi tuleb pesta 

sooja voolava vee ja seebiga vähemalt 20 sekundit. Kui kätepesuvõimalust ei ole, siis kasutada 

alkoholipõhist (vähemalt 70% alkoholisisaldusega) käte desinfitseerimisvahendit. 

3) Kunstikooli toimub regulaarne õpilaste juhendamine hingamisteede hügieeni osas.  

4) Kunstikoolis on tagatud igapäevane märgkoristuse korraldamine, koristamisel pestakse erinevad 

pinnad (pingid, lauad, ukselingid, lülitid jm) tõhusalt nõuetekohaste pesemis- või desinfitseerimis-

vahenditega. 

5) Kunstikoolis on tagatud ventilatsioon ning piisav tuulutamine. 

6) Kunstikoolis peetakse oluliseks vähendada kontakte ja erinevate gruppide kokkupuutumist. 

Võimalusel viiakse õppetunde läbi looduses. Üritusi kavandades kaalutakse läbi nende 

vajalikkus ja maandatakse riske. Ürituste korraldamisel arvestatakse hajutatuse nõuet. Õppekäike ja 

ekskursioone  korraldatakse eraldi klassiastmetele (väikesed rühmad). 

7) Vajadusel toimub kehatemperatuuri mõõtmine ja isikukaitsevahendite (maskid, visiirid, ühekordsed 

kindad) kasutamine 

8) Tööandjal on õigus töötajalt ning täiskasvanult õpilaselt nõuda tõendit COVID-19 

vaktsineerituse või läbipõdemise kohta viimase kuue kuu jooksul või PCR või 

antigeeni kiirtesti negatiivset tulemust. 

9) Vastavalt Vabariigi Valitsuse ja/või Haridus- ja Teadusministeeriumi juhistele peavad 

vaktsineerimata töötajad kord nädalas tegema antigeeni kiirtesti. 

Maskid Maskide kasutamine siseruumides vähendab viiruse levikut ja nakatumisohtu. Maskikandmine on eriti 

vajalik neile, kes ei ole veel täielikult vaktsineeritud või kes ei saa end tervislikel põhjustel vaktsineerida 

Endiselt ei laiene maskikandmise kohustus alla 12-aastastele lastele või inimestele, kelle jaoks on 

kaitsemaski kandmine tervislikel põhjustel või muudel olulistel põhjustel ebamõistlik. 
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Kui piirkondlik nakatumise tase on kõrge või väga kõrge, siis kasutame siseruumides  maski, seda nii 

töötajatel kui ka õpilastel alates 12. eluaastast. Maski ei pea kandma juhul, kui tegevus on korraldatud 

kindlates rühmades, mis omavahel kokku ei puutu. 

Täiskasvanud õppijad, kes ei ole vaktsineeritud, peavad õppetöös osalemiseks esitama tõendi või kandma 

maski.  

Hajutatuse nõue Kunstikoolis  toimub õppetöö nn mullides ehk kindlates rühmades, mis omavahel kokku ei puutu. 

Täidetakse hajutatuse nõuet. Peamiselt liiguvad erinevate klassiruumide vahel õpetajad.  

Võõraste inimestega hoitakse viiruseleviku seisukohast mõistlikku vahemaad.  

Hajutatuse nõuet täidetakse COVIDi suhtes ka koolis toimuvate ürituste, seminaride jm korral. 

Desinfitseerimisnõuded Kunstikool tagab desinfitseerimisvahendid ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste 

kohaselt. Desinfitseerimisvahendi valik sõltub sellest, kus (kätel, pindadel vm) ja kuidas seda kasutada on 

vaja, milliste organismide tõrjeks ja kas see toode sobib soovitud eesmärgi saavutamiseks – selleks tuleb 

lugeda kasutusjuhendit ja täita ohutusnõudeid. Toote põhjal tuleb eri pindadele koostada 

puhastusgraafikud koos sagedusega. Puhta tulemuse saab ka tõhusalt majapidamises kasutatavaid 

puhastusvahendeid kasutades (kui desinfitseerivad vahendid pole suuremate ruumide ja pindade jaoks 

laialdaselt kättesaadavad ja nende kasutamine pole hädavajalik). Kunstikooli kõigisse klassidesse tuleb 

paigaldada prügikast kasutatud ühekordsete isikukaitsevahendite jaoks. Igasugused võimalikud viirusega 

saastunud jäätmed (sh isikukaitsevahendid) tuleb koguda pealt suletavasse kilekotti ning käidelda 

olmeprügina.  

 

COVID tõendid ja tõendi kohaldamisala Kõik vaktsineerimata TÖÖTAJAD JA ÕPPIJAD (alates 12 eluaastast) peavad esitama COVID-19 

vaktsineerimise, läbipõdemise või negatiivse testi kohta tervisetõendi.  

Tervisetõendi kohta rohkem infot aadressidelt: https://www.kul.ee/covid-tervisetoend ja 
https://www.kriis.ee/et/covid-19-toend-ja-selle-kasutamine 

Töötajate testimine Vaktsineerimata töötajatel on võimalik ennast testida kooli kantseleis. Kiirtestid on töötajatele tasuta 

(2021. aasta lõpuni). 

Vaktsineerimata töötaja võib testimise asemel esitada tööandjale tõendi viiruse läbipõdemise kohta 

viimase kuue kuu jooksul või mitte vanema kui 72 tundi tagasi saadud PCR-testi tulemuse või mitte 

enam kui 48 tundi tagasi saadud antigeeni kiirtesti tulemuse juhul, kui see on tehtud tervishoiuteenuse 

osutaja juures.  

Kui kiirtest on positiivne, peab töötaja teavitama sellest tööandjat, jääma koju, võtma ühendust oma 

perearstiga ja tegema esimesel võimalusel PCR-testi. 

Kui töötaja töötab samal ajal mitmes haridusasutuses, tuleb testimise korraldus ja testitulemuse 

tõendamine iga tööandjaga eraldi kokku leppida. 

ÕPPETÖÖ  KUNSTIKOOLIS  

https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus/desinfitseerimisvahendid-ja-pakkujad
https://www.kul.ee/covid-tervisetoend
https://www.kriis.ee/et/covid-19-toend-ja-selle-kasutamine
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Õppetöö III korrusel Kolmandal korrusel toimub õppetöö kolmes klassiruumis, arvutiklassis püsivat õppetööd ei toimu ning 

seda võivad suuremad klassid kasutada (õpilasi klasside vahel hajutada). Kolmandal korrusel on eraldi 

tualettruumid ja kätte desinfitseerimise võimalused.   

Õppetöö II korrusel Teisel korrusel toimub õppetöö viies klassiruumis, saalis õppetööd ei toimu ning seda võivad suuremad 

klassid kasutada (õpilasi klasside vahel hajutada). Teisel korrusel on eraldi tualettruumid ja kätte 

desinfitseerimise võimalused.   

Õppetöö I korrusel Esimesel korrusel õppetöö ei toimu, ruume kasutavad üürnikud.  

Üürnike tegevus Üürnikega on sõlmitud rendilepingud, kus on fikseeritud nende tegevus Lai 33 hoones. Üürnikud tagavad 

oma ruumides desinfitseerimisvahendid ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt. 

Õpitubade, seminaride, stuudiumite jm korraldamine  Kõik osalejad (v.a alla 18-aastased või erivajadusega inimesed) esitavad enda nakkusohutuse 

tõendamiseks kas vaktsineerimise läbimist, nakkuse läbipõdemist või kehtivat negatiivset 

testitulemust tõendava COVID-tervisepassi või -tõendi. Antigeeni kiirtesti kehtivusaeg on 48 

tundi ja PCR testi kehtivus 72 tundi; 

 Koolitöötajatel on kohustus kontrollida COVID tõendite kehtivust. Põhjendatud kahtluse korral 

tuleb inimeselt küsida isikut tõendavat dokumenti. 

 Ürituste korraldamisel peame kinni hajutatuse nõudest. 

Õppetöö ja tegevuse korraldamine kunstikoolis 

 
 Õppetöö ja tegevus toimuvad huvihariduses ja -tegevuses kontaktõppe vormis. 

 Karantiinis olevad õpilased ei saa huvikooli kontaktõppes ja ringitegevuses osaleda. Võimalusel 

tuleb kunstikooli õpilastele pakkuda osalemist distantsilt, näiteks kunstikoolis toimuva õppetöö 

ja tegevuse veebis ülekandmise teel. Huviringide tegevust distantsõppena ei korraldata. 

 Kunstikoolis võib üksikute õpilaste puhul erandjuhul rakendada distantsõpet ja -tegevust 

hoolikalt kaalutletult ja põhjendatud vajadusel ka lapsevanema soovil, ent selleks tuleb saavutada 

kolmepoolne kokkulepe kooli, lapsevanema ja õpilase vahel. 

 Kontaktõppe piiramist viiruse leviku tõkestamise abinõuna tuleb üldjuhul vältida. 

 Erandjuhul, kus enamik kunstikooli õpetajatest jt töötajatest on haigestunud ega saa oma 

ülesandeid täita, võib koolipidaja ja Terviseameti regionaalosakonna vahelise kokkuleppe 

tulemusena  (aadressil info@hm.ee) rakendada distantsõpet. 

 Distantsõpe ja -tegevus peab olema juhendatud: õpetaja või juhendaja ning õppija ei viibi 

füüsiliselt samas ruumis, kuid juhendamine toimub virtuaalsete vahendite toel ja valdavalt 

vahetus suhtluses. 

 Kui erandkorras viiakse läbi distantsõpet ja -tegevust, soovitame ohutusmeetmeid kasutades 

tagada võimaluse individuaalseteks konsultatsioonideks ning eksamite ja arvestuste tegemiseks. 

  



Paide Kunstikooli käitumisjuhend läbi arutatud ja heakskiidetud õppenõukogu poolt 

06.09.2021 protokoll nr 1-3/4. 

Kinnitatud direktori käskkirjaga 

07.09.2021 nr 1-1/3 

 

5 
 

Tegevuskava  

Õpetajad  

1) Esitab tööandjale kas tõendi COVID vaktsineerituse kohta või COVID-19 läbipõdemise kohta 

viimase kuue kuu jooksul. 

2) Õpetaja, kes ei oma COVID-19 vaktsineeritust või läbipõdemist kinnitavat dokumenti, peab iga nädal 

enne tundide andmist (üldjuhul esmaspäeval) tegema antigeeni kiirtesti tööandja juures või esitama PCR 

testi negatiivse tulemuse. 

3) Õpetaja peab järgima Terviseameti nõudeid, mis on koostatud viiruslevikute tõkestamiseks 

(www.kriis.ee). 

4) Õpetaja jälgib õpilaste arengut ja toimetulekut koolis, tervislikku seisundit, hügieenireeglite ning 

kehtivate piirangute järgimist ning vajadusel sekkub. 

5) Õpetaja järgib koolis tunniplaani muudatustega seotud kokkuleppeid. 

6) Õpetaja õhutab võimalusel klassiruumi ja korraldab pindade puhastamise vastavalt kokkulepitud 

reeglitele (õpetaja enda töökoha, õpilased puhastavad enda töökoha jne). 

7) Õpetaja jälgib, et klassiruumis oleks olemas vajalikud vahendid hügieenireeglite täitmiseks. Vajadusel 

teavitab varakult nende otsasaamisest juhtkonda. 

8) Õpetaja annab koolipäeva jooksul tekkivate terviseprobleemidest koheselt teada õppekoordinaatorile.  

9) Õppekäikude, õpilasürituste korraldamisel järgitakse kõiki kokkuleppeid ja kehtivaid reegleid, sh 

hügieeninõuded. 

10) Õpetaja valmistab ette võimaliku distantsõppe õpiülesanded koos juhendite, tagasiside andmise ja 

eduka soorituse kriteeriumitega. 

11) Õpetaja kasutab kokkulepitud distantsõppe keskkondi ja meetodeid. Oluline on ette mõelda tööplaani 

koostades, mida saab õpetada vahetult ning millega saab õpilane õpijuhiste toel iseseisvalt hakkama. 

 

12) Kui tekib eriolukord, siis  

 liikumine kontaktõppelt distantsõppele ja tagasi on planeeritud ja sujuv; 

 rakendada planeeritud õpetamist – mis on oluline õpetada kontakttunnis ja mida on 

õpilane võimeline õppima iseseisvalt juhiste abiga; 

 õpetaja lisab õpiülesannete märkimisel ka juhised, mis toetavad edukalt eesmärgini jõudmist, 

sh tagasiside andmise kriteeriumid; 

 omab ülevaadet, milliste õpilaste puhul on distantsõppel toetusvajadus suurem. Õpetajatel tuleb 

ka distantsõppel pöörata tähelepanu õpilastega kontakti hoidmisele. Erilist tähelepanu vajavad 

riskioludes lapsed ja noored. Kõige olulisem on märgata ja reageerida, kui õpilase käitumine 

pole tavapärane; 
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 on oluline ajaplaneerimine – tagasiside, kontakttunnid, individuaalsed  konsultatsioonid 

õpilastele ja ka vanematele; 

  õpetaja korraldab teavituse lastevanematele/õpilastele, kus tutvustab edasist õppetööd ning 

sõlmitakse omavahel vajalikud kokkulepped (edasine infovahetus, küsimuste korral 

pöördumine, info leidmine, kontaktide vahetamine jne); 

 teevad õpetajad koostööd distantsõppe ülesannete koostamisel, et jälgida õpilaste 

õpikoormust. 

 

Õpilased 1) Täidab koolis kokkulepitud hügieenireegleid ja kodukorda. 

2) Võtab teadmiseks, et õpilase käitumine mõjutab kõikide heaolu. 

3) Koolimajja sisenedes desinfitseerib käed või peseb nõuetekohaselt. 

4) Ruumist väljudes puhastab oma töölaua. 

5) Küsib abi ja annab teada õppetööd takistavatest asjaoludest. 

6) Koolipäeva jooksul tekkivate terviseprobleemide puhul annab sellest kohe teada õpetajale. 

7) Märkab abivajajat ja informeerib õpetajat. 

8) Küsimuste korral võtab kohe ühendust õpetajaga. 

9) Kui tekib eriolukord, siis:  

 täidab distantsõppel olles talle antud ülesandeid; 

 püsib kodus ja hoidub kontaktidest väljaspool perekonda; 

 suhtleb distantsõppel olles kaasõpilastega digitaalselt; 

 on toeks kaasõpilastele. 

Õpilase distantsõppele jäämine on lapsevanema, õpilase ja kooli ühine otsus. Distantsõppe lubamisel 

tuleb muuhulgas hinnata ka õpilase edasijõudmist, iseseisva õppimise võimekust ja pere tuge õppimise 

toetamisel. 

Juhtkond 1) Tagab kriisiplaani valmise. 

2) Hindab lähtuvalt olukorrast riske. 

3) Korraldab isikukaitsevahendite kättesaadavuse ja kasutamise vastavalt reeglitele. 

4) Korraldab võimalused ja vahendid personali kaugtööks. 

5) Kaardistab riskikohad personali koosseisus ning võimalikud täiendavad tööülesanded. 

6) Korraldab kokkulepped, milliseid e-keskkondi vajadusel edaspidi kasutatakse suhtlemiseks ja õppetöö 

korraldamiseks. 

7) Peab töötajatega läbirääkimisi valmisolekust vajadusel täita teisi tööülesandeid. 

8) Korraldab õpetajate digipädevuste tõstmiseks koolitusi ning individuaalset juhendamist.  

9) Kontrollib töötajate tõendit COVID vaktsineerituse kohta või COVID-19 läbipõdemise kohta viimase 

kuue kuu jooksul. 
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10) Korraldab töötajatele, kes ei oma COVID-19 vaktsineeritust või läbipõdemist tõendavat dokumenti, 

vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele igal nädala antigeeni kiirtesti (töönädala alguses, üldjuhul 

esmaspäeviti enne tundide algust). 

11) Jälgib ning edastab töötajatele Terviseameti nõudeid, mis on koostatud viiruslevikute tõkestamiseks 

haridusasutustes (www.kriis.ee) . 

12) Kui tekib eriolukord, siis:  

 rakendab kriisiplaani, tagab selle täitmise asutuses; 

 toimuvad koosolekud/nõupidamised veebipõhiselt; 

 juhtkond piirab juurdepääsu kooli territooriumile, korraldab haigustunnustega isikute 

territooriumilt välja saatmise; 

 juhtkond on kättesaadav ka väljaspool tööaega; 

 korraldab töökorralduse ja ajakava rakendamise vastavalt valitud õppeviisile, kus õppetöö 

toimub kas osalise kontaktõppena või muul viisil vastavalt kehtestatud 

piirangutele; 

 korraldab võimalused ja vahendid õpilaste distantsõppeks. 

Teabevahetuse korraldamine  Teabevahetuseks kasutatakse kooli kasutuses olevaid teavitamise kanaleid (Stuudium, 

aadresside listid, kooli koduleht, Facebook, infotahvlid jms). 

 Teabevahetuse korraldab koolijuht, kes määrab kommunikatsiooni (va meediapäringud) 

               kontaktisikuks õppekoordinaatori ning loob ühtse kokkulepete formaadi suhtluseks personaliga,       

õpilastega ja vanematega. 

 Personali suhtluskanalid on Messengeri grupp, e-kirjad, telefonikõned, vajadusel zoom-

koosolekud ja silmast-silma vestlused. 

 Õpilastega suhtlemine toimub vastavalt vanusegruppidele ning põhiliselt Stuudiumikeskkonnas. 

Klassijuhatajad (sh ka ringijuhid) vastutavad selle eest, et nende rühmades olevad 

õpilased/vanemad saaksid vajaliku info. 

 Vanematele edastab üldise info klassijuhataja (vajadusel õppekoordinaator) Stuudiumi kaudu, 

paneb üles kodulehele, teadete tahvlile, vajadusel maja välisuksele. 

 Koolijuht otsustab info liikumise (kellele, millises formaadis ja kes edastab) ning vajadusel 

sõnastab põhisõnumid ja tegevusprioriteedid. 

 Õppekoordinaator koostab, edastab ja vahendab infot lähtudes riiklikest ja linna kesksetest 

suunistest. Sõnumite edastamisel on oluline selgus, lihtsus, ajakohasus ja nähtavus. 

 Meediapäringutele vastab ainult koolijuht, kes annab kooli pidajaga või Terviseametiga 

               kooskõlastatud infot. Enne meediasuhtlust teavitab koolijuht Paide Linnavalitsus. 

 COVID-19 haigusjuhtumite korral teavitab haridusasutuse juht linnavalitsust. 



Paide Kunstikooli käitumisjuhend läbi arutatud ja heakskiidetud õppenõukogu poolt 

06.09.2021 protokoll nr 1-3/4. 

Kinnitatud direktori käskkirjaga 

07.09.2021 nr 1-1/3 

 

8 
 

Õpilase ja töötaja haigestumine  Koolis haigestunud õpilane või töötaja peab kohe koju minema. Haigestunud töötaja teavitab 

haigestumisest juhtkonda, haigestunud õpilane pöördub õpetaja poole, kes teavitab juhtkonda. 

 Alaealise õpilase puhul tuleb informeerida lapsevanemat ja vajadusel kutsuda vanem õpilasele 

järele. Kui õpilase terviseseisund enne vanema kohale jõudmist silmnähtavalt halveneb, tuleb 

helistada 112. 

 Õpilasele võimaldatakse haigestumise korral kuni lapsevanema jõudmiseni viibida 

õppekoordinaatori kabinetis. 

 Haigestumisjuhtumi puhul helistada perearsti nõuandetelefonile 1220 ning käituda vastavalt 

juhistele. 

 Õpilane, tema vanem, kooli töötaja või Terviseamet teavitab kooli, kui COVID-19 kahtlus on 

leidnud kinnitust. 

 Kool teavitab juhtunust selle rühma liikmeid ja vanemaid. Teavituse koostamisel tuleb olla 

delikaatne, mainimata haigestunu nime jm andmeid, mis teda äratuntavaks teeks. 

Terviseameti regionaalosakond võtab kooliga ühendust ja teavitab kinnitatud COVID-19 

diagnoosist ning selgitab välja inimesed, kes olid haigestunud inimesega sümptomaatilisel 

perioodil lähikontaktis. Kool osutab kaasabi. Lähikontaktseid teavitab Terviseamet ning nad 

peavad jääma isolatsiooni vastavalt kehtivatele reeglitele. Ülejäänud koolitöötajad ja õpilased 

võivad jätkata oma tavapärast elu, kuid tuleb hoolikamalt jälgida oma tervist. Sümptomite 

ilmnemisel tuleb võtta kohe ühendust perearstiga. 

 

 

Juhendeid ja soovitusi leiab järgmistelt veebilehtedelt:  

● www.kriis.ee 

● Terviseameti koroonaviiruse haigus COVID-19 trükised ja juhendmaterjalid 

● EL COVID tõendite loomise juhend 

● Tööinspektsiooni soovitused tööandjale ja töötajale 

● Hädaolukorra aegsed õigusaktid 

● Vaata, millal kanda maski 

● Koondinfo isikukaitsevahendite kohta 
● Töötamine koroonakriisi ajal 

 

Kooli kriisimeeskonna liikmete kontaktid: 

Direktor Anneli Suits, tel 53494224 

Õppekoordinaator Kristina Such, tel 53430826 

http://www.kriis.ee/
https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised
https://www.tehik.ee/el-covid-toendite-loomise-juhend
https://www.ti.ee/est/koik-uudised/uudised-detailne/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=636&cHash=a7cd1949c8ad9c4538b6ded563b8a729
https://www.kriis.ee/et/hadaolukorra-aegsed-oigusaktid
https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/kkk#Mis%20on%20kaitsemask?
https://www.kriis.ee/et/isikukaitsevahendid-maskid-jms
https://www.kriis.ee/et/tootamine-koroonakriisi-ajal

