KORRALDUS

30.11.2020

nr 1.1-15/20/16

Terviseameti peadirektori 23.11.2020
korralduse nr 1.1-15/20/11 „Harju maakonna
ja Ida-Viru maakonna üldhariduskoolide
gümnaasiumiastme suhtes liikumisvabaduse
piirangu kehtestamine“ muutmine
Võttes aluseks hädaolukorra seaduse § 14 lõike 41 punkti 3 ning nakkushaiguste ennetamise ja
tõrje seaduse § 28 lõike 2 sissejuhatava lauseosa, lõike 5 punkti 3 ja lõike 8, Terviseameti
peadirektor otsustab:
1. Muuta Terviseameti peadirektori 23.11.2020 korralduse nr 1.1-/15/20/11 „Harju
maakonna ja Ida-Viru maakonna üldhariduskoolide gümnaasiumiastme suhtes
liikumisvabaduse piirangu kehtestamine“ punkti 3 ja sõnastada see järgmiselt:
„3. Käesolevas korralduses nimetatud kooli siseruumides võib viibida õpilane, kes vajab
õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks ja hariduslike tugiteenuseid,
ning eksamite, olümpiaadide või testide sooritamiseks. Kooli siseruumides võib viibida, kui
on tagatud hajutatus, kätepesu või käte desinfitseerimise võimalused Terviseameti juhiste
kohaselt, ruumides on piisav õhuvahetus, õpilased kannavad maski või visiiri või on katnud
suu ja nina. Ruumid on puhastatud ja desinfitseeritud vastavalt Terviseameti juhistele.
Õpilane ei pea maski või visiiri kandma ega suud ja nina katma, kui see ei ole tervislikel
põhjustel, õppe iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.“.
2. Käesolev korraldus jõustub 30. novembril 2020. a.
Korralduse punkt 1. Käesoleva korraldusega täpsustatakse kontaktõppe erisusi võrreldes
Terviseameti peadirektori 23.11.2020 korralduse nr 1.1-/15/20/11 „Harju maakonna ja Ida-Viru
maakonna üldhariduskoolide gümnaasiumiastme suhtes liikumisvabaduse piirangu
kehtestamine“, mille kohaselt võis kontaktõppes läbi viia rahvusvaheliselt tunnustatud
võõrkeeleeksameid ja nendega seotud konsultatsioone ning vajaduse korral osutada õpilasele
hariduslikke tugiteenuseid.
Käesoleva korraldusega laiendatakse korralduse punktis 3 kooli siseruumides lubatud tegevusi.
Uue sõnastuse kohaselt võib kooli siseruumides läbi viia õpet õpilastega, kes vajavad õpetaja
hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks ning eksamite, olümpiaadide või testide
sooritamiseks, samuti hariduslike tugiteenuste osutamiseks. Võrreldes kehtiva korraldusega
hindab õpetaja, kas õpilane vajab konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks. Sellisel juhul
lepivad õpetaja ning õpilane kokku, millisel ajal konsultatsioon läbi viiakse. Uue sõnastuse
kohaselt on lubatud üksnes konsultatsioonid, kuid mitte õppetundide läbiviimine.
Konsultatsioonide all peetakse silmas eelkõige individuaalset või väikestes rühmades toimuvat
õpet, sest nendel juhtudel on võimalik tagada reaalselt hajutatus. Viiruse levikut on võimalik
tõhusalt takistada, kui desinfitseerimine, maskide või visiiride kandmine ja hajutatus on

samaaegselt tagatud. Eesmärk on tagada õppetunni ühetaolisus kontaktõppes õppivate ja näiteks
kodus e-õpet läbi viivate õpilaste suhtes.
Sellise õppetöö läbiviimise eelduseks on endiselt hajutatuse, ventilatsiooni, desinfektsiooni ja
isikukaitsevahendite nõuete järgimine. Hajutatuse nõuet (reeglina tõhus 2 x 2 m) tuleb järgida nii
kooli ruumides viibimise ajal, kui ka saabumisel ja lahkumisel, ning õpilaste omavahelised
kontaktid tuleb viia miinimumini. Õpilaste, kes õpetaja hinnangul vajavad konsultatsioone
õpitulemuste saavutamiseks ja hariduslike tugiteenuseid, tuleks konsultatsioonid viia läbi reeglina
väikestes rühmades, kus on klassiruumis kuni 10 õpilast korraga, kui kool ei taga muul viisil
õpilaste tõhusat hajutamist. Ventilatsiooni nõude järgimiseks peab ruumides olema piisav
loomulik õhuvahetus ja sundventilatsioon, sh ruumide kasutamise vahelisel ajal. Desinfektsiooni
nõuete järgimiseks peab kool tagama, et õpilased järgiksid käte ja hingamisteede hügieeni nõudeid
ning ruumid oleksid koristatud ja kasutamise järgselt ka desinfitseeritud. Samuti peab kool tagama,
et õpilased saaksid kasutada maski, visiiri ja muid isikukaitsevahendeid. Kui maski või visiiri
kasutamine või suu ja nina katmine ei ole võimalik, siis tuleb kasutada muid isikukaitsevahendeid
(nt klaasist või läbipaistvast plastikust vaheseinad). Tagatud peab olema ka teiste täiendavate
nakkushaiguse leviku tõkestamise nõuete järgimine.
Maskina on käsitletavad nii meditsiinilised maskid kui ka laiatarbe näokatted. Nende puudumisel
võib nõude täitmiseks piirduda suu ja nina samaaegse katmisega, kui katteks kasutatav materjal
võimaldab inimesel käsi kasutamata seda vajaliku aja näokattena kasutada. Visiirina on käsitletav
läbipaistvast plastikust kumer näokate, mis takistab süljeosakeste piiskumist teise inimese
limaskestale (st peab katma näo tervikuna). Õpilane ei pea kandma maski ja visiiri samaaegselt.
Õpilane ei pea kandma maski või katma suud ega nina, kui see ei ole tervislikel põhjustel, õppe
iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik. Kui õpilasel ei ole võimalik kanda
maski või katta suud ja nina, siis peab õpilane kandma visiiri. Õpilane ei pea kandma visiiri, kui
visiiri kandmine ei ole tervislikel põhjustel, õppe iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid
arvestades võimalik. Sellisel juhul peab kool tagama õpilase ohutuse muul viisil.
Korralduse punk 2. Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 28 lõike 10 kohaselt jõustub
haldusakt teatavaks tegemisel vahetule adressaadile või avaldamisel massiteabevahendis, kui
haldusaktis eneses ei sätestata teist tähtaega. Arvestades vajadust jõustada nakkushaiguse levikut
tõkestavad meetmed võimalikult kiiresti, jõustatakse korraldus 30. novembril 2020. aastal.
Vaidlustamisviide. Kui isik leiab, et käesoleva haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on
rikutud tema õigusi või vabadusi, siis võib ta esitada 30 päeva jooksul vaide Terviseameti kaudu
Sotsiaalministeeriumile või kaebuse halduskohtule. Vaie tuleb esitada aadressil Paldiski mnt 81,
10617 Tallinn või e-postiga info@terviseamet.ee. Kaebus tuleb esitada Tallinna Halduskohtule
aadressil Pärnu mnt 7, 10141 Tallinn, e-postiga tlnhktallinn.menetlus@kohus.ee või e-toimiku
kaudu. Korralduse vaidlustamisel tuleb arvestada, et HOS § 14 lõike 43 kohaselt ei kohaldata sama
paragrahvi lõikes 41 nimetatud korraldusele haldusmenetluse seadust.

(allkirjastatud digitaalselt)
Üllar Lanno
peadirektor
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