Haridus- ja Teadusministeerium, 14.05.2021

Juhised üldharidus-, kutse- ja kõrgkoolidele võimalikult ohutuks
tegutsemiseks 2020/21. õppeaasta kevadel
Võimalikult ohutuks tegutsemiseks peavad haridusasutused arvestama viiruse leviku
ennetamiseks vajalike meetmetega. Kuna viiruse leviku oht on jätkuvalt kõrge, soovitame
võimalikult palju tegevusi viia läbi õues.
Kontaktõppes võivad osaleda kõik üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste ja kõrgkoolide
õpilased. Ülevaate kehtivatest piirangutest leiab www.hm.ee/koroona.
Põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite korraldamisel tuleb lähtuda Haridus- ja Noorteameti
juhenditest.
Õppekorralduslike otsuste tegemise pädevus on haridusasutusel.
Lapsevanema soovil õpilase distantsõppele jäämine võib toimuda kodu ja kooli koostöös. Kui
koolil on võimalik õpilasele distantsõpet pakkuda, võib seda korraldada.

Käitu vastutustundlikult











Haridusasutustes viibijad peavad kandma maski või katma suu ja nina. Kohustus ei
laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel
põhjustel, töö või tegevuse iseloomu arvestades või muudel olulistel põhjustel
võimalik. Terviseameti juhend maskide kasutamiseks ja kandmiseks: eesti ja vene
keeles.
Haigussümptomite ilmnemisel või haigena tuleb jääda koju, kahtluse korral tuleks
teha test.
Lasteaiad, üldhariduskoolid ja kutseõppeasutused on saanud kiirtestid, mida
kasutada, kui kellelgi personalist ilmnevad tööl olles sümptomid, mis võivad viidata
koroonaviirusele. Soovitame kasutada teste eelkõige vaktsineerimata personali
puhul. Testi saab teha inimene ise. Kiirtestidest lähemalt.
Haigestunuga lähikontaktis olnud inimesed peavad jääma eneseisolatsiooni.
Eneseisolatsiooni ei pea jääma inimesed, kelle vaktsineerimiskuur on lõpetatud või
kes on viimase kuue kuu jooksul koroonaviirusest põhjustatud haiguse läbi põdenud
ning arsti poolt terveks tunnistatud. Terviseameti juhis lähikontaktsetele.
Oluline on pesta regulaarselt käsi. Terviseameti juhend õigeks kätepesuks eesti, vene
ja inglise keeles (PDF plakat).
Pindade desinfitseerimisel lähtuge Terviseameti soovitustest eesti, vene ja inglise
keeles (PDF).
Soovitame edasi lükata välisreisid, et takistada nakkuse ja uute ohtlike tüvede levikut.
Kui reisimine on siiski vältimatu, tuleb järgida kehtivaid reegleid ning jääda reisilt
naastes eneseisolatsiooni. Eneseisolatsiooni ei pea jääma inimesed, kelle
vaktsineerimiskuur on lõpetatud või kes on viimase kuue kuu jooksul
koroonaviirusest põhjustatud haiguse läbi põdenud ning arsti poolt terveks
tunnistatud. Ajakohase info riikide nakkuskordajate ja liikumispiirangute kohta leiab
Välisministeeriumi kodulehelt.
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Hajuta ja tuuluta











Hajutage õpilaste paiknemist klassiruumis ja koolihoones vastavalt võimalustele.
Hajutatuse tagamiseks võib teha mõistlikul hulgal e-õppepäevi, planeerida eri
gruppide tundide algus- ja lõpuajad ning vahetunnid eri aegadele ning kombineerida
õuevahetunde söögivahetundidega.
Võimalusel korraldage võimalikult palju õppetegevust õues ja soodustage
vahetundides õues viibimist.
Viige liikumise, muusika, pilliõpetuse, koorilaulu jm kõrge nakatumisriskiga tunnid
õue või asendage muude tegevustega.
Vältige eri klasside või õpperühmade vahelisi kokkupuuteid ja ristuvaid trajektoore
garderoobis, sööklas, aulas, koridorides jm ühiskasutatavates ruumides;
Kus võimalik, roteerige õppijate asemel klassiruumide vahel õpetajaid;
Tuulutage järjepidevalt ruume ja veenduge, et ventilatsioon töötab nõuetekohaselt.
Järgida tuleb majandus- ja taristuministri määruse „Hoolekandeasutuse hoone ja
sisekliima tagamisega mitteelamu ventileerimise ja tuulutamise nõuded“ nõudeid
ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juhiseid.
Ärge lubage koolihoonesse vältimatu vajaduseta kolmandaid isikuid sh
lapsevanemaid.
Korraldage kohtumised ja koosolekud nii koolipersonali kui asutuseväliste inimeste
osavõtul virtuaalsetes kanalites.

Üritusi korraldades järgi ohutusnõudeid





Õppekäike, väljasõite ja ekskursioone võib teha vaid klassi- või kindla õpperühma
põhiselt ja järgides kõiki külastatavas paigas kehtivaid reegleid.
Üritused korraldage piiratud osalejate arvuga, selliselt, et erinevad klassid või grupid
ei puutuks omavahel kokku ning võimalusel välitingimustes. Samadest põhimõtetest
tuleb lähtuda ka lõpuaktusi korraldades. Oluline on järgida kõiki toimumishetkel
kehtivaid ohutusnõudeid.
Kooliülesed ja koolidevahelised võistlused, kontserdid ja muud suuremad üritused
tuleb sel õppeaastal ära jätta.
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