Õpilaste vaktsineerimine toimub kahes etapis. Esmalt tuleb kooliõel välja selgitada, millised õpilased
(vanuses 12+) on vaktsineerimata ja võtta nende vaktsineerimiseks vanematelt nõusolek.
Vaktsineerimata õpilaste välja selgitamist saab teha läbi digiloo, kuid teame, et suuremates koolides
võib see olla väga ajamahukas. Seetõttu oleme haigekassa poolt lubanud, et igale koolitervishoiuteenuse osutajale saadetakse tema koolis vaktsineerimata õpilastest nimekirjad 23. augusti seisuga.
Loodame, et see on teile abiks töö planeerimisel.
Seejärel on kooliõel vajalik küsida lapsevanema nõusolek tema lapse vaktsineerimiseks. Seni on
toimunud nõusoleku küsimine läbi nõusolekulehtede, mis võib võtta samuti aega. Töös on korraldada
nõusoleku küsimine lapsevanemalt läbi digiloo. Kui see osutub võimalikuks, siis anname sellest teile
esimesel võimalusel teada.
Teine etapp on vaktsineerimine ja seda on võimalik kooliõdedel korraldada kolmel erineval viisil,
valides enda jaoks kõige sobivama vastavalt sellele, kui kindlalt te end tunnete. Võimalused on
järgmised:
1) Kooliõde vaktsineerib ise kõik õpilased
2) Kooliõde kutsub appi brigaadi, kes tuleb kooli kohale ja viib läbi vaktsineerimise
3) Õpilased viiakse vaktsineerimiskabinetti, kus viiakse läbi vaktsineerimine
Igal kooliõel on võimalus valida õpilaste vaktsineerimiseks endale sobivaim viis, kuid peamine on, et
õpilased saaksid vaktsineeritud! Kooliõe poolt tehtud vaktsineerimine saab tasustatud ja seoses
kooliõe tegevustega covid-vaktsineerimisel täiendame ka koolitervishoiuteenuste lepingut.
Vaktsineerimise peamine periood jääb vahemikku september-oktoober ning vajadusel tuuakse
vaktsiinid teile kooli.
Meieni on jõudnud info, et nendel kooliõdedel, kes kasutavad oma tööks EKTIS programmi, ei ole
võimalik vaktsiine programmi lisada. Oleme ühendust võtnud teenusepakkujaga ning loodame, et see
laheneb enne vaktsineerimise algust. Teid kindlasti informeeritakse, kui see probleem on lahenduse
leidnud.
Oleme hetkel aktiivselt teavitanud vanemaid kutsudes lapsi täna juba vaktsineerima vaktsineerimiskeskustesse ja -kabinettidesse. 1. augustist laieneb riiklik vaktsineerimise kampaania sihtrühmale
lapsed ja pered. Kampaania hõlmab endas reklaami lisaks olemasolevatele kanalitele ka sotsiaalmeedia
platvormidel ja loodame, et see soodustab lapsevanemaid oma lapsi vaktsineerima juba enne kooli
algust.
Kui teil tekib küsimusi või vajate abi vaktsineerimise korraldusega, siis palun kirjutage julgelt aadressile
koolitervishoid@haigekassa.ee .

Täname teid kõiki koostöö eest!
Eesti Haigekassa

