PCR-testimise korraldamisest üldharidus- ja kutsekoolides (14.09.2021)
Täielikult vaktsineerimata 12–18aastastele (k.a) õpilastele, samuti õpilastele, kes saavad 2021/2022.
õppeaastal 19aastaseks, kehtib haridusasutuses saadud lähikontakti korral lihtsustatud karantiini
kord. Esimesel võimalusel tuleb vaktsineerimata õpilastele teha kiirtest haridusasutuses. Mitte varem
kui 72 tundi pärast kiirtesti tuleb teha PCR-test.
Nakatumisjuhtumi korral koolis on kooli jaoks esmaseks kontaktiks endiselt Terviseameti regionaalne
osakond. Kuna pöördumisi on palju, võib juhtuda, et telefonile ei jõuta operatiivselt vastata – sel
juhul saatke palun e-kiri. Kontaktideks on:
•
•
•
•

Põhja regionaalosakond – 5557 5808, PROvastutav@terviseamet.ee
Lõuna regionaalosakond – Tiia Luht, 5596 8964, tiia.luht@terviseamet.ee,
lounavastutav@terviseamet.ee
Ida regionaalosakond – Marje Muusikus, 5253 622, marje.muusikus@terviseamet.ee;
idaro@terviseamet.ee
Lääne regionaalosakond – Kadri Juhkam, 5842 9096, kadri.juhkam@terviseamet.ee

PCR testimine koolis korraldatakse koostöös Terviseameti ja ATO-ga. Proovivõtumaterjaliks on
vastavalt lapse soovile kurguloputusvedelik või ninaneelukaabe. Proove analüüsitakse SYNLABi
Tallinna laboris.
PCR testimine koolis korraldatakse kolmel viisil:
1. PCR-testi teeb kooliõde (koolitervishoiuteenuse osutaja). Proovivõtuks vajalikud vahendid
eraldab koolidele Terviseamet. Täpsemad juhised on leitavad Terviseameti lehelt.
2. Kooli tuleb kohale testimisbrigaad
Terviseamet tellib PCR testimise kooli kohapeale. Pärast Terviseameti tellimust võtab ATO ise
ühendust kooli antud kontaktisikuga ja lepitakse kokku täpne testimise aeg ja koht. Õpilasi testitakse
kooli poolt ATO-le saadetud nimekirja alusel. NB! Kool ei saa ise testimisbrigaadi tellida! Testida ei
saa kooli töötajaid ega lapsevanemaid, nemad peavad endiselt saatekirja saamiseks pöörduma
perearsti poole!
3. Testimine viiakse läbi avalikus testimispunktis
Kui koolitervishoiuteenuse osutajal pole võimalust/jõudlust PCR-teste teha ning ATO
testimisbrigaadid on hõivatud ning kui kool asub linnas või asulas, kus on avaliku testimise punkt (sh
Viimsi, Peetri, Järveküla ja Tabasalu) broneerib lapsevanem / õpilane pärast suhtlust Terviseametiga
ise testimise aja, helistades avaliku testimise kõnekeskusesse. Proov tehakse avaliku testimise
punktis. Testimispunktide asukohad leiab siit: https://koroonatestimine.ee/testimispunktid/
Milline testimise korraldamise meetod konkreetses koolis valitakse, lepitakse kokku Terviseameti
esindajaga, sõltuvalt koolitervishoiuteenuse osutaja jõudlusest, testimisbrigaadide hõivatusest, kooli
asukohast jms teguritest.
Testitakse vaktsineerimata lapsi vanuses 12-18 ja noori, kes saavad käesoleval õppeaastal 19. Kui
soovitakse testida alla 12aastast või vaktsineeritud õpilast, võimaldatakse seda lapsevanema
nõusolekul. Lapsevanema kirjalik nõusolek on vajalik ka 12-18-aastaste õpilaste testimiseks.
Tulemused ilmuvad kuni 24 tundi pärast proovivõttu digilugu.ee keskkonda. Positiivsed tulemused
raporteerib ATO järgmisel hommikul Terviseametile.

