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Õppekorraldus COVID-19 tingimustes   

Nakkusohu vähendamiseks ja hajutatuse tagamiseks kooliruumis on vahetundide veetmiseks 

algaste kahel korrusel omaette ning vanem aste maja ülejäänud koridorides, õuevahetunnis 

ollakse võimalikult palju õues.   

Nakkusohu kõrgenemisel toimub õppetöö kontaktõppe vormis peamiselt koduklassides, väga 

suure ohu korral kontaktivabalt juhendatud e-õppena. 

Väätsa koolis rakendatavad meetmed viiruse leviku tõkestamiseks: 

• 90% töötajatest on vaktsineeritud (või haiguse läbi põdenud) 

• Tagatud on ruumide piisav ventilatsioon, sh ruume tuulutatakse regulaarselt 

• Tagatud on piisav ruumide/pindade puhastus/desinfitseeritus 

• Desinfitseerimis- ja isikukaitsevahendid on kättesaadavad (üldkasutatavates ruumides, 

õpetajate toas) 

• Kooli ruumides on võimalik viibida hajutatult (koduklassid, eraldi söögiajad) 

• Kooliürituste korraldamisel kaalutakse nende vajalikkust või viimist 

internetikeskkonda. Ürituse korraldamisel järgitakse ettevaatusabinõusid (hajutatus, 

tõendite kontroll, isikukaitsevahendite kasutamine)  

• Kolmandad isikud viibivad hoones vaid eelneval kokkuleppel (üldjuhul õppe- või 

huvitegevuse eesmärgil) 
Nakkusohu kasvades langetatakse edasised otsused koostöös Terviseameti ja Vabariigi 

valitsuse korraldustest lähtuvalt. Ametliku info õppekorraldusest ja rakendatavatest 

meetmetest edastab direktor Stuudiumi kaudu.  

  

Palume kooliperel järgida kehtestatud piiranguid ja reegleid ka väljaspool kooli! 

 

Õpilane, kes on haige ja/või COVID-19 kahtlusega: 

Hingamisteede haiguste sümptomite korral (peavalu, köha, ninakinnisus, palavik, kurguvalu, 

haistmis- või maitsmismeele kadu, üldine nõrkus- ja väsimustunne), peab jääma koju ning 

pöörduma perearsti poole, kes suunab vajaduse korral testi tegema.  

Kiirete küsimustega saab pöörduda ka perearsti nõuandeliinile 1220. 

Kooli naastakse tervenemisel. 

  

COVID-19 positiivse testi tulemuse korral peab haige jääma koju! 

Haigestunud õpilane või tema vanem/seaduslik esindaja teavitab direktorit. Õpilane naaseb 

kooli tervenemisel. 

  

Koolis toimunud nakkusjuhtumi korral: 

• Vaktsineeritud õpilane/töötaja ei pea haigustunnuste puudumisel jääma 

eneseisolatsiooni ja võib jätkata koolis käimist. Juhul kui tekivad haigustunnused, jääb 

töötaja/õpilane koju, kontakteerub perearstiga. 

• Vaktsineerimata õpilane/töötaja teeb esimesel võimalusel kiirtesti (kooliõe juures) 
Kiirtesti negatiivse tulemuse korral ei pea jääma eneseisolatsiooni; jätkab koolis käimist, kuid 

ei tohi osaleda huvitegevuses; 72 h pärast tuleb teha PCR-test. 



PCR test negatiivne - jätkab koolis käimist, tohib osaleda huvitegevuses. 

PCR test positiivne - jääb eneseisolatsiooni ja võtab ühendust perearstiga. 

Kiirtesti positiivse tulemuse korral läheb õpilane/töötaja koju, jääb eneseisolatsiooni ja võtab 

ühendust perearstiga; kool teavitab õpilase vanemaid/seaduslikku esindajat. 

Testimisest loobumise korral tuleb jääda eneseisolatsiooni 10 päevaks. 

 

Haigestumine koolis viibides 

Õpilane või töötaja peab haigestumise korral pöörduma klassijuhataja poole, kes hindab tema 

tervislikku seisundit (sh kiirtestimine) ning teavitab koolijuhti. Õpilase haigestumisest 

teavitatakse ka vanemat/seaduslikku esindajat ja vajadusel õpetajaid.  

 

Haigestunu isoleeritakse teistest, talle tagatakse isikukaitsevahendid ja korraldatakse koju 

minemine. Haigestunud õpilane või töötaja naaseb kooli tervenemisel. 

  

Kelle poole pöörduda info või abi saamiseks? 

Koroonaviiruse infotelefon 1247 

Perearsti nõuandetelefon 1220 

Konkreetse õppeainega seotud küsimustele vastab aineõpetaja.  

Kõik muud küsimused võib esitada kooli direktorile, kes vajaduse korral suunab küsimuse 

teisele koolitöötajale.  


