
Tarbja lasteaed-kool 

JUHEND JA 

TEGEVUSED COVID-19 puhul LASTEIAS JA KOOLIS 

Õppetöö toimub võimalikult tavapäraselt. Haridusasutuste töökorralduse eesmärgiks on 

vältida asutuse täielikku distantsõppele viimist. 

Oluline on meeles pidada, et: 

  haiguskahtluse korral ja lähikontaktsena tuleb püsida kodus; 

  järgida tuleb head kätehügieeni; 

  vähendada tuleb lähikontaktide hulka;  

Riskide maandamisele mõeldes  

  distantsõppe korraldamine – vajadusel viiakse kool distantsõppele olenevalt olukorrast ja 

lähtudes Vabariigi Valitsuse korraldustest 

Haigustunnustega (köha, nohu) õpilane, lasteaialaps või koolitöötaja jääb koju. Õpetajal on 

õigus haigustunnustega laps koju saata. 

 õpetajate töökorralduse põhimõtted distantsõppel ja osalisel distantsõppel 

Õpetajad peavad täitma Stuudiumit piisavalt selgelt ja täpselt, et distantsõppel oleval õpilasel 

oleks võimalik juhendite järgi kodus õppida. Vajadusel viiakse läbi ka zoomi tunde ja telefoni 

või meili teel õpilase juhendamist  

Õpetaja jääb samuti distantsõppele, kui tal on kerged viirushaiguse tunnused ning juhendab 

lapsi läbi zoomi. Klassis on siis abiks kas abiõpetaja või mõni muu koolitöötaja, kes aitab 

õpilasi vastavalt õpetaja juhendamisele. Teine võimalus on, et haiget õpetajat asendab koolis 

teine õpetaja. 

 riskirühma kuuluvate õpetajate ja õpilaste tegevuse ümberkorraldamise võimalused 

Riskirühma kuuluvatel õpetajatel on võimalik vähendada koolimajas viibimise aega (tundide 

ettevalmistus, dokumentide täitmine nt kodus)  

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 

 koroonajuhtumi või -juhtumite tuvastamine koolis 

Kui on COVID-19 kahtlus õpilasel või koolitöötajal– kooli teavitada, jääda eneseisolatsiooni, 

kuni testi tulemuste saamiseni ja edasi vastavalt, kas test oli positiivne või negatiivne.  

Negatiivse testi korral võib tööle/kooli naasta piisavalt hea enesetunde korral. 

Kui tegemist on COVID-19 kahtlusega (nt inimene on kokku puutunud haigestunuga) siis 

asutus suletakse vähemalt üheks päevaks, kuni olukorra selginemiseni.  

Kui õpilaste/koolitöötajate või nende lähikontaktsete hulgas on COVID-19 haigestumine, 

suletakse terve kool 14 päevaks. 

Kool teavitab Paide kriisikomisjoni. 

 

 


