Tarbja lasteaed-kool
JUHEND JA
TEGEVUSED COVID-19 puhul LASTEIAS JA KOOLIS
Õppetöö toimub võimalikult tavapäraselt, üldjuhul distantsõpet ei rakendata
Kooli ja lasteaeda võib lapsevanem/külaline siseneda üksnes maski kandes. Nii lasteaias kui
koolis on tagatud käte desinfitseerimise vahendid.
Oluline on meeles pidada, et:
 COVID-19 on viirushaigus, millesse haigestumist ja tõsiste tüsistuste tekkimise eest
saame kaitsta ennast vaktsineerides
 kooli personalile on võimaldatud esmajärjekorras vaktsineerimine Covid-19 vastu
 lasteaias või koolis haigustunnuste tekkimisel on täiskasvanutel võimalus teha kiirtest
haiguse esmaseks tuvastamiseks, positiivse testitulemuse korral tuleb viivitamatult
asutusest lahkuda ja võtta ühendust perearstiga
 vaktsineerimata, haigust mitte põdenud õpetajad saavad ennast õppeasutuses
regulaarset (kiir)testida.
 alla 12 aastaseid lapsi koolis ei testita, igasuguste haigustunnuste korral tuleb püsida
kodus ja võtta ühendust perearstiga;
 õpetajal on õigus haigustunnustega last kooli/lasteaeda mitte lubada ja asutuses
haigestunud lasteaialapsele kutsutakse vanem järgi, koolilaps saadetakse koju ja
vanemat teavitatakse sellest
 Haridusasutuses toimunud lähikontakti korral peavad kuni 12aastased COVID-19
haigust mitte põdenud lapsed jääma lihtsustatud karantiini. See tähendab, et nad
tohivad osaleda kasvatus- ja õppetegevuses ning osaleda samas asutuses toimuvas
huvihariduses ja -tegevuses, milles osalevad üksnes samas haridusasutuses käivad
lapsed. 10 päeva jooksul pärast lähikontaktsuse tuvastamist ei tohi osa võtta muudest
haridusasutuse välistest tegevustest - nt teatri külastamine jms.
 Kuni 12aastased lapsed ei pea lähikontakti korral tegema SARS-CoV-2 testi
 Haridusasutuses toimunud lähikontaktist tuleb esimesel võimalusel teavitada
Terviseameti regionaalosakonda, kes annab edasised suunised.
12-aastased ja vanemad
 Täielikult vaktsineerimata ja COVID-19 haigust mitte põdenud 12–18aastastele (k.a)
õpilastele, samuti õpilastele, kes saavad 2021/2022. õppeaastal 19aastaseks, kehtib
haridusasutuses saadud lähikontakti korral lihtsustatud karantiini kord:
 Esimesel võimalusel tuleb teha kiirtest haridusasutuses.
 Kui kiirtesti tulemus on negatiivne ja haigustunnused puuduvad, tohib jätkata
kontaktõppes ning osaleda noorsootöös või huvihariduses ja -tegevuses samas

haridusasutuses, millest võtavad osa ka ainult samas üldhariduskoolis või
kutseõppeasutuses õppivad õpilased. 10 päeva jooksul pärast lähikontaktsuse
tuvastamist ei tohi osa võtta muudest tegevustest nagu kooliväline huvitegevus, teatri
külastamine jms.
 Kui kiirtest on positiivne, tuleb jääda karantiini.
 Mitte varem kui 72 tundi pärast kiirtesti tuleb teha PCR-test. ( saab teha
kurguloputusvedelikust)
 Kui koolis ei ole võimalik testimist korraldada, viiakse testimine läbi avalikus
testimispunktis. Milline testimise korraldamise meetod konkreetses koolis valitakse,
lepitakse kokku Terviseameti esindajaga. Lisainfo on leitav siit.
 Kui PCR-testi tulemus on negatiivne, tohib jätkata kontaktõppes.
 Kui test osutub positiivseks, tuleb kohe jääda karantiini.
 Kui vanem või eestkostja või õpilane ise ei anna luba õpilase testimiseks, peab õpilane
jääma tavapärases korras karantiini, sest puudub võimalus teha kindlaks tema
nakkusohutus. Karantiini ajal ei ole koolil kohustust teda õppetöösse kaasata.
 Kui täielikult vaktsineerimata õppija saab lähikontaktseks väljaspool üldharidus- või
kutsekooli, peab ta vanusest sõltumata jääma karantiini tavapärases korras.
Õppekorraldus
 Kontaktõppe piiramist koolis välditakse
 Erandjuhul, kus enamik haridusasutuse töötajatest või õpilastest on haigestunud ega
saa oma ülesandeid täita ja koolis käia, võib koolijuht koostöös koolipidaja ja
Terviseameti regionaalosakonnaga rakendada lühiajalist distantsõpet
 Distantsõpe on juhendatud õpe: õpetaja ja õppija ei viibi füüsiliselt samas ruumis, kuid
juhendamine toimub virtuaalsete vahendite toel ja valdavalt vahetus suhtluses, st
toimuvad zoomitunnid vastavalt tunniplaanile õpetaja ning õpilastevahelisel
kokkuleppel
 Kui erandkorras viiakse läbi distantsõpet, tagatakse võimalus individuaalseteks
konsultatsioonideks. Samuti jätkub tugiteenuste osutamine.
 Kui klassis või rühmas on õppijaid, kes peavad olema karantiinis, jätkub ülejäänutel
kontaktõpe.
 Koolil ei ole kohustust karantiinis olevat õpilast õppetöösse kaasata. Õpilane ja tema
vanem vastutavad selle eest, et õppetöö saaks tehtud. Selleks on info õppetöö kohta
Stuudimis. Õpetaja on valmis igati abistama, kui tema poole pöördutakse.
 Üksikute õpilaste puhul erandjuhul võib kool rakendada distantsõpet hoolikalt
kaalutletult ja põhjendatud vajadusel ka lapsevanema soovil, ent selleks tuleb
saavutada kolmepoolne kokkulepe õppekorralduse osas kooli, lapsevanema ja õpilase
vahel.

 Lapsevanema soovil võib kaaluda ka koduõppe võimalust, selgitades eelnevalt
põhjalikult koduõppe põhimõtteid, kohustusi ja vastutust.
 Sõimerühmas on lubatud 1 nädalane harjutamisperiood (lapsevanem kannab maski).
Peale seda lapsevanem enam rühma ei tule.
Koolitöötajatele tagatakse vajadusel maskid ja/või visiirid
 ruumide kasutus ja inimeste hajutamise võimalused
Igal klassil on oma ruum, ristkasutuses olevaid ruume õhutatakse, puhastatakse ja
desinfitseeritakse pidevalt. Õpilased võimalusel õues vahetundida ajal. Õpilased pesevad käsi
vee ja seebiga mitu korda päevas (klassiruumides ja sööklas selleks võimalus)
 külaliste hoonesse lubamine
Hoonesse sisenejatel on palutud ennast registreerida, kokku leppida külastus. Ilma mõjuva
põhjuseta palume koolimajja mitte tulla. Uste juures käte desinfitseerimise vahendid
 ürituste korraldamine, ekskursioonid ja õppekäigud
Korraldatakse majasiseseid üritusi, ekskursioone mujale (suur)linnadesse ei tehta.
Õppekäigud ainult vanemate nõusolekul tellitud transpordiga ja väiksete gruppidega
 isikukaitsevahendite varumine ja kasutamine
Kohustust maske kanda ei ole, kuid töötajatel on võimalus nii visiiride kui maskide saamiseks
tööl olemiseks
 lapsevanemate regulaarne informeerimine
Lapsevanemaid informeeritakse pidevalt Stuudiumi ja Eliisi kaudu, õpetajad suhtlevad oma
klassi/rühma lapsevanematega igapäevaselt

