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Töökorraldus ja käitumisjuhend Kadrina Keskkoolis, arvestades 
viirushaigusega COVID-19 

Õppeaasta algab kontaktõppega, kuid nakkusohu kasvades  on kool valmis vajadusel 
kiiresti õppetöö vormi muutmiseks.   

Kõige olulisem on ennetus – kontaktide vähendamine, distantsi hoidmine. Kriitilise 
tähtsusega on käte hügieen. 

Koolis peavad ohutusnõudeid täitma kõik töötajad, õpilased, lapsevanemad ja teised 
isikud, kes koolimajja sisenevad.  

Kaitse- ja desinfitseerimisvahendid, ruumide korrashoid 

- Vajalikud kaitsevahendid (kaitsemaskid, kummikindad ja desinfitseerimisvahendid) 
riskirühma töötajatele  ja riskirühma õpilastele ning desinfitseerimisvahendid hangib kool. 
Kaitsemaskid on ette nähtud koolis viibivatele riskirühma töötajatele ja õpilastele (diabeedi, 
krooniliste kopsu-, maksa-, neeru-, südame- ja veresoonkonna haigustega, 
immuunpuudulikkusega inimesed ning 70+ vanusegrupi töötajad).  

- Riskigruppi kuuluvast õpilasest annab lapsevanem teada kooliõele. 

- Riskigruppi kuuluv töötaja annab endast teada kooli direktorile.  

- Kaitsemaskid ja kummikindad asuvad kooliõe kabinetis. 

- Teised töötajad ja õpilased võivad soovi korral endale ise kaitsemaskid ja kummikindad 
hankida ning neid kanda. Kaitsemaskide kasutamine on koolis viibivatele töötajatele ja 
õpilastele vabatahtlik.  

- Käte desinfitseerimisvahendid asuvad  koolimajas  välisuste vahetus läheduses ja söökla 
kätepesu alas.  

- Tualettruumides on  kätepuhastusvahendid ja paberrätikud.  

- Ruumi haldaja (töötaja) puhastab vajadusel õpilaste või töötajatega kokkupuutuvad 
õppevahendid ja inventari (klaviatuurid, hiired, kõrvaklapid vms) ning õhutab regulaarselt 
ruumi. 

- Koristajad õhutavad regulaarselt koridore ning teevad ettenähtud korras üldkasutatavate 
ruumide pindade ning põrandate märgpuhastust, desinfitseerivad ukselinke. 

Muud ennetusmeetmed 

- Õpilased ja töötajad pesevad regulaarselt käsi voolava vee ja seebiga, kuivatavad peale seda 
käed. Kätepesu võimaluse puudumisel kasutavad desinfitseerimisvahendit. Oluline on käte 
desinfitseerimine koolimajja sisenemisel ja sealt lahkumisel. 



- Koolimajas viibijad katavad aevastades või köhides oma suu ja nina küünarvarre või 
salvrätikuga ning pesevad seejärel käed. Kasutatud salvrätikute, kaitsemaskide ja 
kummikinnaste jaoks on koolimajas tähistatud prügikastid.  

- Soovitav on oma telefoni alla laadida mobiilirakendus HOIA, et saada infot võimalikest 
COVID-19 nakatunutest oma lähiümbruses. 

Kontaktide vähendamine 

- Koolimajas viibijad väldivad kätlemist, kallistamist jmt otseseid kontakte. 

- Kooli ruumides viibides  õpilased ja töötajad ei kogune vajaduseta gruppidesse ning ei jää 
peale õppetööd kooli ruumidesse, territooriumile ning liiguvad koju või järgmisse sihtpunkti. 

- Koosolekute korraldaja kaalub koosoleku läbiviimise võimalust veebis. 

- Koolimajas tuleb tegevusi võimalikult hajutada. Ürituse korraldajad kaaluvad nende 
vajalikkust ning viivad neid läbi pigem vanusegruppide või klasside kaupa. Külaliste 
kutsumisel tagavad ohutusnõuete täitmise ja informeerivad kutsumisest kantseleitöötajat. 

- Õpilased viibivad vahetundide ajal võimalikult palju õues, võimalusel viivad õpetajatel 
tunnid läbi vabas õhus. 

- Vajadusel hajutab kool söömiste aegu. 

- Koolimajja pääseb hommikuti kell 7.00  

- Õpilaste ja töötajate pereliikmed ei sisene ega viibi põhjendatud vajaduseta koolimajas. 
Vajadusel võtta ühendust kantseleiga telefonil 32 25640.  

- Lapsevanem teavitab klassijuhatajat, kui laps reisib välismaale. Kõik (sh kooli töötajad), kes 
on saabunud välismaalt, teevad koroonatesti ja negatiivse testitulemuse korral naasevad kooli. 

Kontaktõppest 2020. aasta sügisel 

- Õppetöö eesmärk esimese koolivaheajani on üldjuhul õpitulemuse saavutatuse taseme 
väljaselgitamine (distantsõppel tekkinud võimalik mahajäämus) ning vajadusel õppematerjali 
kordamine. 

Haigestumine ja võimalik distantsõpe 

- COVID-19 haigusnähtudega ning haigega kontaktsed õpilased ja töötajad peavad jääma 
koju. Kooli tohib tulla õpilane/töötaja  pärast koroonatesti tegemist ja perearsti nõusolekut. 

- Lapsevanem  peab teavitama kooli direktorit, kui lapsel on diagnoositud COVID-19.  

- Haigestunud töötaja, kellel on diagnoositud COVID-19, teavitab sellest samuti direktorit.  

- Haigusnähtude ilmnemisel või COVID-19 diagnoosi saanud haigestunud töötaja lepib 
direktoriga kokku kaugtöö tegemise võimaluses, selle puudumisel peab jääma haiguslehele. 

- Kui õpilasel ilmnevad haigusnähud koolis, pöördub ta kohe kooliõe poole, kes annab talle 
kaitsemaski ning informeerib koolijuhti ja lapsevanemat. Lapsevanemal palutakse õpilasele 



järele tulla. Juhul kui vanem ei saa lapsele kohe järele tulla, isoleeritakse õpilane kooliõe 
kabinetti. Kui lapse seisund silmnähtavalt halveneb, helistatakse numbrile 112. Kui töötajal 
ilmnevad tööl haigusnähud, teavitab ta sellest direktorit või kantseleitöötajat ja läheb kohe 
koju. Kooli tohib tulla koolist ära saadetud  või kodus haige olnud õpilane/töötaja  pärast 
perearsti nõusolekut. 

- Haigusnähtudega õpilane jätkab õppetööd kodus distantsõppel, kui tervislik seisund seda 
võimaldab. 

- Riskirühma kuuluvate õpilaste distantsõppele jäämine on lapsevanema, õpilase ja kooli 
ühine otsus, mille tegemisel hindab kool õpilase senist õpijõudlust, iseseisva õppimise 
võimekust ja pere tuge õppimisel.   

- Diagnoositud haigusjuhtumi korral otsustab kool koostöös kooli pidajaga grupi/klassi/kooli 
võimalik distantsõpe ja/või -töö. 

- Võimalikult kaua pakub kool kontaktõpet 1.–6. klassi õpilastele ja tuge vajavatele õpilastele. 

- Vajadusel terve kooli sulgemise otsuse teeb kool koostöös Terviseameti ja kooli pidajaga, 
arvestades nakatumise näitajaid kogukonnas. 

 


