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Õppetöö täienduskoolitusasutustes
alates 15. maist COVID-19 perioodil
Vabariigi Valitsus kuulutas 12. märtsil 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine
Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kogu Eesti Vabariigi territooriumil välja eriolukorra seoses
COVID-19 pandeemilise levikuga maailmas ja sellest tingitud massilise nakatumise ohuga Eestis.
COVID-19 pandeemia on taandumas ja Vabariigi Valitsuse 5. mai 2020 korraldusega nr 143
lubatakse alates 15. maist lisaks distantsõppe vormile koolides läbi viia individuaalset või väikestes
rühmades õppetööd ja tegevust. Kontaktõpe on lubatud vaid siis, kui see on turvaline ja tervisele
ohutu nii koolitajatele kui õppijatele.
Kontaktõppe läbiviimisel tuleb arvestada, et COVID-19 on viirusnakkus, mis levib inimeselt
inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt kontaktis nakkusohtliku inimesega, kellel on nakkusele
iseloomulikud sümptomid. Viirus võib levida ka saastunud pindadelt. Saastunud pindadel soodsatel
tingimustel säilib viirus kuni 3 päeva, kuid hävineb puhastamisel ja desinfitseerimisel.
Nõuete muutumisel uuendatakse käesolevat juhendit. Juhend ja selle muudatused avaldatakse
Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

Õppe korraldamine










Õppijaid, koolitajaid ja teisi töötajaid võib kooli lubada üksnes siis, kui koolis on tagatud
kõikide ohutusnõuete täitmine. Vajalike vahendite hankimise korraldab kool koostöös
koolipidajaga.
Kaitsemaskide kasutamine on koolis viibivatele riskirühma1 kuuluvatele õppijatele ja
õpetajatele soovituslik.
Koolitusasutus peab minimaliseerima riskirühmadesse kuuluvate isikute kokkupuutumist teiste
õppijatega. Soovitavalt võiks õppetööd esimeses järgus alustada riskigruppidesse
mittekuuluvate õppijatega.
Haigusnähtudega õppijad ja töötajad ei tohi kooli tulla. Läbiviidava tegevuse eest vastutaval
isikul on õigus ja kohustus haigusnähtudega isik ära saata. Koolitusasutuse esindajal on isiku
nõusolekul korral õigus mõõta kehatemperatuuri mittekontaktse termomeetriga..
Ühes õpperühmas võib olla kuni kümme õpilast. Koolitaja on ruumis lisaks kuni kümnele
õppijale. Õppetöö korraldatakse võimalikult hajutatult, võimalusel järgides 2 meetrise distantsi
nõuet isikute vahel. Õppijate, koolitajate ja töötajate liikumine korraldatakse 2+2 reegleid
järgides (k.a õuesõppe korral).
Mitme õpperühma üheaegsel koolitusel viibimisel tuleb korraldada õppetegevused ja liikumine
vältides maksimaalselt õpperühmade omavahelist kokkupuutumist. Jälgida, et lähikontaktsete
arv oleks võimalikult väike ja ring võimalikult muutumatu.
Praktilist õppetööd ja/või praktikat tehes kasutavad õppijad võimalusel isiklikke õppevahendeid
ja/või isiklikke tööriideid. Õppevahendite järgmisele grupile kasutamiseks andmisel peab
koolitusasutus tagama eelnevalt nende puhastuse/desinfitseerimise.
Vältida isikute vahel otseseid kontakte (nt kätlemist, kallistamist jmt).

Hügieeni ja ruumide puhtuse tagamise
reeglidhttps://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID1

19/soovitused_tohusaks_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks_taiendatud_08.04.2020.pdf

Riskirühma kuuluvad:
 õpetajad ja õpilased, kellel on kroonilised kopsuhaigused (sh astma), diabeet (suhkruhaigus), maksahaigused,
neeruhaigused (sh neerupuudulikkus), südame-ja veresoonkonna haigused, immuunpuudulikkus;
 vanemaealised 65+ vanusgrupis.

1

08.05.2020










Lähtuda ruumide ja pindade puhastamisel Terviseameti poolt koostatud soovitustest.
Desinfitseerimisvahendi valikul järgida Terviseameti juhiseid.
Tagada ruumides kvaliteetne ventilatsioon ja regulaarne tuulutamine vastavalt Terviseameti
juhisele Avalike hoonete ventileerimise ja tuulutamise nõuded eriolukorras.
Viiruse eemaldamiseks kätelt on esimene valik pesta käsi sooja vee ja seebiga. Käsi kuivatada
ühekordse paberrätikuga (Terviseameti kätepesujuhend).
Paigutada käte desinfitseerimisvahendid inimeste liikumisteedele nähtavasse kohta sh kindlasti
hoonesse ja ruumi sisenemise ja väljumise kohtadesse. Varustada tualettruumid piisavas
koguses kätepuhastusvahendiga ja paigaldada jalaga avatavad prügikastid.
Tagada igapäevane tualettruumide kasutuskoormust arvestav koristamine ja desinfitseerimine.
Paigaldada välisuste lähedusse, tualettruumidesse ja vajadusel muudesse ruumidesse tähistatud
prügikastid viirusega saastunud jäätmete (sh isikukaitsevahendid) kogumiseks.
Hoiustada kõik võimalikud viirusega saastunud jäätmed (sh isikukaitsevahendid) teistest
jäätmetest eraldatuna suletud kotis ning käidelda 72 tunni möödudes tavajäätmetena.
Puhastada regulaarselt õpilaste või töötajatega kokkupuutuvaid õppevahendeid ja inventari
(klaviatuurid, hiired, kõrvaklapid, toolide käetoed vm).

Õppija, koolitaja või töötaja haigestumine
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Haigusnähtudega õppijad, koolitajad ja teised töötajad ei tohi koolitusasutusse tulla.
Haigestunud õppija või töötaja peab koheselt koju minema.
Õppija, koolitaja, töötaja või Terviseamet teavitab koolitusasutust, kui COVID-19 kahtlus on
leidnud kinnitust.
COVID-19 diagnoosi kinnitamisel tuleb koolitusasutusel selgitada välja inimesed, kes olid
haigestunud inimesega õppe perioodil lähikontaktis2.
Lähikontaktseid teavitab Terviseamet ning nad peavad jääma koju 14ks päevaks ning jälgima
hoolikalt oma tervist. Ülejäänud koolitajad, töötajad ja õppijad võivad jätkata oma õpet ja tööd,
kuid peaksid hoolikamalt jälgima oma tervist.
COVID-19 diagnoosi kinnituse korral peab koheselt sulgema ruumid, kus COVID-19 viiruse
positiivse diagnoosi saanud õppija või töötaja on viibinud. Neis ruumides viiakse läbi kõikide
pindade desinfitseerimine (sh ukse käepide, prügikast ja kraanisegisti, lauad jne) vastavalt
Terviseameti puhastus ja desinfitseerimise soovitustele.
Ruumid on lubatud avada 48 tunni möödudes ruumide sulgemisest tingimusel, et ruumide
nõuetekohasest desinfitseerimisest on möödunud vähemalt 6 tundi.
Kui pole võimalik kindlaks teha pindu ja ruume, mis võivad olla COVID-19 viirusega
saastunud, tuleb koolitusasutus sulgeda 72 tunniks.

Lähikontakt on, kui täiskasvanu või õppija:
 elas samas majapidamises COVID-19 haigega;
 on olnud otseses füüsilises kontaktis COVID-19 haigega (nt kätlemine), vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri
kaugusel;
 on olnud otseses kontaktis COVID-19 haige eritistega ilma kaitsevahendeid kasutamata (nt on peale köhitud,
aevastatud, kasutanud patsiendi salvrätti paljaste kätega);
 on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis (nt rühma- või klassiruumis, nõupidamisruumis, haigla ooteruumis
jne) vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel;
 viibis transpordivahendis sümptomaatilise COVID-19 haige läheduses, sh:
- isikud, kes istusid samas reas ja 2 rida ees- või tagapool,
- COVID-19 haige reisikaaslased ja hooldajad.
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