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Õppe- ja kasvatusprotsessi korraldamise regulatsioon seoses epidemioloogilise 

olukorraga vabariigis ja/või piirkonnas 

Antud regulatsiooni eesmärk on takistada COVID-19 (koroonaviiruse) levimist.  

Koolis rakendatavad meetmed ja tegevused, mis võimaldavad viiruse levikut ennetada ning 

nakatumisega seotuid riske maandada. 

Kui haridusasutuse piirkonnas on tuvastatud kohapealne COVID-19 levik, juhindub kool  

Terviseameti ja kooli pidaja tegutsemissuunistest, lähtudes piirkonna epidemioloogilisest 

olukorrast. 

1. Koroonajuhtumi või -juhtumite tuvastamine koolis 

a) Õpilase lapsevanem/eestkostja peab viivitamatult teavitama klassijuhatajat või 

koolijuhti lapse nakatumisest. Vähimagi haiguskahtluse korral on kohustatud 

lapsevanem jätma laps koju (sh teavitatatkse kooli, kui õpilane koos vanematega käis 

välisreisil) 

b) Juhul, kui õpilasel on tuvastatud koroonaviirusesse nakatumine, jäetakse laps koju kuni 

tema täieliku paranemiseni ning kergete sümptomite puhul määratakse talle distantsõpe 

lapsevanema nõusolekul. 

c) Kool delikaatselt (õpilse nime mainimata) teavitab juhtunust selle klassi liikmeid (sh 

vanemaid). 

d) Kui õpilane tunneb koolipäeva jooksul, et ta on haigestunud, tunneb ennast halvasti, 

peab ta pöörduma kohe kooliõe poole, kes järgib kehtestatud isoleerimise nõudeid ning 

teavitab seejärel õppealajuhatajat, klassijuhatajat ja lapsevanemat. 

e) Haigestunu peab perioodi lõpus tegema uue testi, positiivse testi korral jääb ta endiselt 

isolatsiooni. 

f) Klass, kus õpib nakatunud õpilane, jäetakse vähemalt kaheks nädalaks karantiini. 

g) Klassiõpetajal soovitatakse läbida koroonaviiruse testimise. 

h) Klassile korraldatakse distantsõpe karantiini perioodiks. 

2. Distantsõppe korraldamine, sh osalise distantsõppe korraldamine 



a) Kooli täielikule distantsõppele üleviimise otsustab kooli pidaja lähtudes Terviseameti 

ja HTM-i soovitustest. 

b) Õppe- ja kasvatustöö vajadusel korraldatakse ümber. 

c) Kool peab olema valmis tagama kontakt- ja distantsõppe üheaegset toimimist. 

d) Distantsõpet viiakse läbi eritunniplaani alusel, kus on sätestatud  kohustuslike Google 

Classroom keskkonnas toimuvate videotundide maht õppeaineti, igale õpilasele 

tehakse isikliku kooli e-posti. 

e) Distantsõppe määramise puhul teavitatakse lastevanemaid Stuudiumi kaudu. 

f) Koolil on õigus suunata kõrge nakatumisriskiga riigist tulnud õppija distantsõppele. 

g) Kõik koolitöötajad ja lapsevanemad võivad oma muredega ning toe saamiseks 

pöörduda kooli juhtkonna poole. 

h) Õpilasi informeeritakse, kus ja kuidas on õppematerjalid e-õppekeskkondades 

kättesaadavad ning millised on eduka soorituse kriteeriumid. 

i) Distantsõppe ajal saavad õpilased vajadusel individuaalset nõustamist. 

j) Kui viirusoht kasvab ja tekib vajadus õpilasi rohkem hajutada, suunatakse vanemate 

klasside õpilased täielikule distantsõppele. 

3. Külaliste, lastevanemate hoonesse lubamine 

a) Külalisi ja lastevanemaid lubatakse kooli hoonesse eelregistreerimisel, mis toimub 

kooli kantselei kaudu kooskõlastades vastuvõtuaeg kooli töötajaga. Direktori, 

õppealajuhataja või klassijuhataja vastuvõtule saab registreerida tel. 3352052, järgnev 

info edastatakase ka valvelauda. 

b) Lastevanemate ja võõraste sisenemine kooli hoonesse ei ole soovitatav, välja arvatud                 

kokkuleppel. 

4. Ürituste korraldamine, ekskursioonid ja õppekäigud 

a) Üritust kavandades jälgib kool viiruse leviku olukorda piirkonnas ning vajadusel 

korraldab ürituse hajutatult ja väiksemates rühmades.  

b) Üritustele külaliste kutsumine ei ole keelatud, kuid kaalutakse selle vajalikkust. 

c) Õppekäike ja ekskursioone korraldatakse klasside või rühmade kaupa. Mistahes üritust 

korraldades fikseeritakse kohalolijaidja puudujaid, et pärast oleks võimalik 

haigestumisjuhtumi korral tuvastada lähikontaktsete ring. 

5. Kooli personal 

a) Haigena ja külmetus/viirushaigustunnus(t)e ilmnemisel tööle mitte tulla. Perearstilt 

taotleda haiguslehte ja COVID-19 testi tegemist. 

b) Õppeaasta jooksul ei ole soovitatav reisida väljapoole Eestit, ennekõike riikidesse, kus on 

kõrge haiguskordaja.  Lähetusi välisriikidesse ei toimu. 



c) Jälgida ja tuletada õpilastele igapäevaselt   meelde käte pesemise ja vahemaa hoidmise 

vajadust. 

d) Vähendada kolleegidevahelisi otsekontakte, kasutada rohkem e-suhtlust, suhtlemisel 

järgida võimalusel 2+2 põhimõtet. 

e) Riskirühma kuuluvad õpetajad või õpetajad, kes seda soovivad,  on soovitatav kasutada 

isikukaitsevahendeid (kaitsemaski, visiiri). 

f) Kui õppetunnis või vahetunnis märkab õpetaja haigustunnusega last, tuleb ta  suunata kohe 

kooliõe juurde, informeerida sellest klassijuhatajat või vastava kooliastme 

õppealajuhatajat. 

g) Jälgida, et klassiruum, kus klassiga viibitakse, oleks alati tuulutatud, võimalusel hoida 

aknad avatud ka tunni ajal. 

h) Lastevanematega suhtlemiseks, koosolekute korraldamiseks, kasutada ennekõike 

ekanaleid. 

i) Töös lähtuda ja pidada kinni koolis kehtestatud õppetöö korralduse põhimõtetest, mõista 

oma rolli ja vastutust nakkuse ennetamisel ja juhtumite käsitlemisel. 

j) Omada valmisolekut osalise distantsõppe või  distantsõppe korraldamiseks, sh 

videotundide läbiviimiseks ning e-koosolekuteks  Google Meet keskkonnas. 

k) Soovitav on kasutada koroonaäppi. 

6. Puhastusteenuse turvaline korraldamine ning isikukaitsevahendite varumine ja   

kasutamine 

a) Kool tagab deso- ja kaitsevahendite olemasolu, paigaldab käte desinfitseerimisvahendid 

klassidesse ja/või liikumisteedele, tehniline personal jälgib, et tagatud oleks 

kemikaaliohutus – st vahendeid kasutatakse eesmärgipäraselt ja korrektselt. 

b) Õppepäeva jooksul regulaarselt tuulutatakse klassiruumid, koridorid, pärast tunde 

korraldatakse pindade puhastus. 

c) Juhul, kui kool suletakse karantiini, kutsutakse hoone desinfitseerimiseks vastavaid 

spetsialiste. 

 

 


