Koolides kiirtestimise kokkuvõte
29. november - 3. detsember 2021

Põhijäreldused viienda testimisnädala kohta:
•

3. detsembri kell 17:15 seisuga on viienda testimisnädala andmed edastanud 447 kooli ehk
86,5% üldhariduskoolidest, mida on vähem kui eelmistel nädalatel.

•

Enamus koole – 61% vastanutest – on jätkanud kõikide töötajate ja õpilaste testimist.
27% koolidest testib vastavalt HTMi juhistele ainult vaktsineerimata ja COVID-19 läbi
põdemata õpilasi ja töötajaid ning ülejäänud koolid (12%) kasutavad kombineeritud
lahendusi, näiteks testitakse üks kord nädalas kõiki ja üks kord nädalas neid, kes pole
vaktsineeritud ega läbipõdenud.

•

Kokku testiti küsitlusele vastanud koolides ligi 109 000 õpilast ja enam kui 15 000 töötajat.
Kuna enam kui kolmandikus koolides enam kõiki õpilasi ja töötajaid ei testita, on oluliselt
langenud testitud töötajate ja veidi ka testitud õpilaste osakaal: keskmiselt on koolides testitud
76% õpilastest (eelmise 4 nädala keskmine 79%) ja 67% töötajatest (eelmise nelja nädala
keskmine 86%).

•

Võrreldes eelmiste nädalatega on jätkuvalt vähenenud testimiskordade arv: 80% koolidest
testivad 2 korda nädalas (eelmisel nädalal 78% koolidest). 3 korda nädalas on testimist
jätkanud 5% koolidest (eelmisel nädalal 16%) ja ühe korra nädalas testis õpilasi 15%
vastanud koolidest (eelmisel nädalal 6%).

•

Selles osas, kas testimine on korraldatud koolis või kodus, ei ole eelmise nädalaga võrreldes
suuri muutusi toimunud. Koolis toimub kiirtestimine 50% koolidest (eelmisel nädalal 47%)
ja kodudes on testimise korraldanud 28% koolidest (eelmisel nädalal 29%). Koole, kus
testimine toimub nii koolis kui kodudes, on 21% vastanutest (eelmisel nädalal 24%).

•

Positiivsete kiirtestide arv on oluliselt vähenenud. Küsitlusele vastanud koolides said
nädala jooksul positiivse kiirtesti tulemuse 291 õpilast (107 võrra vähem kui eelmisel nädalal)
ja 23 koolitöötajat (42 võrra vähem kui eelmisel nädalal) ehk kokku tuvastati 314 positiivset
kiirtesti. Siinkohal tuleb siiski arvestada, et küsitlusele vastas eelmise nädalaga võrreldes 39
kooli vähem, samuti vähenes oluliselt testitud õpilaste ja töötajate arv, mis samuti tulemusi
mõjutab. Ühtegi positiivset õpilaste testi ei leitud 325 koolis ehk 73% vastanud koolides
(eelmisel nädalal 324 koolis, 67% vastanutest).

•

Kokku on COVID-19 kiirtestimisega üldhariduskoolides viie nädala jooksul positiivse
tulemuse saanud vähemalt 2702 õpilast ja 364 töötajat ehk küsitlustele vastanud koolides
on kokku tuvastatud 3066 positiivset kiirtesti.
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1. Andmed edastanud koolid
Reedese (03.12.21 kell 17:15) seisuga on viienda testimisnädala andmed olemas 447 koolist, mis
moodustab 86,5% kõigist üldhariduskoolidest.

Joonis 1. Vastanud koolid maakonniti
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2. Testimiste ja testitute arvud
Kokku testiti küsitlusele vastanud koolides 108 979 õpilast ja 15 150 töötajat. Keskmiselt testiti
koolides 76% kõigist õpilastest ja 66,9% töötajatest, mida on vähem, kui eelmistel nädalatel. Samas
on testitute osakaal langenud arvatust vähem, sest enamus koole on jätkanud kõigi õpilaste ja
töötajate testimist. Ainult 27% vastanutest testivad vastavalt HTMi juhistele ainult neid õpilasi ja
töötajaid, kes on vaktsineerimata ega pole hiljuti koroonaviirust läbi põdenud. 61% koolidest
jätkasid sel nädalal kõikide õpilaste ja töötajate testimist. Ülejäänud koolid (12%) kasutavad
kombineeritud lahendusi, näiteks:
•

11 kooli testivad kõiki õpilasi ja töötajaid, välja arvatud läbipõdenuid;

•

10 kooli testivad lisaks vaktsineerimata ja läbipõdemata õpilastele ja töötajatele ka
vaktsineerituid, kes seda soovivad;

•

9 kooli testivad kord nädalas kõiki ja kord nädalas täiendavalt ainult neid, kes
vaktsineerimata ja läbipõdemata;

•

üksikutel juhtudel ei jätkunud teste kõigi testimiseks ja testiti ainult osasid klasse;
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•

mõned koolid testivad kõiki töötajaid ja ainult vaktsineerimata-põdemata õpilasi, mõned
vastupidi testivad kõiki õpilasi ja ainult vaktsineerimata-põdemata töötajaid; üks kool on
testitute seast välja arvanud ainult need töötajad, kes on saanud tõhustusdoosi.

Koolide osakaal

Joonis 2. Keda testitakse?
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Pooled koolid (222) korraldasid õpilaste testimise koolis ja 28% (127 kooli) kodudes. Viiendikus
koolides (96) toimus testimine nii koolis kui kodus. Kahes koolis õpilasi ei testitud – ühes koolis
on kõik õpilased testimisest keeldunud ja ühes koolis olid kiirtestid otsas.
21 koolis (5%) testiti õpilasi 3 korda, 356 koolis (80%) 2 korda ja 68 koolis (15%) ühe korra. Iga
nädalaga on langenud koolide osakaal, kus testimine toimub 3 korda ja kasvanud 1-2 korda
testivate koolide osakaal.

Joonis 3. Kus õpilased kiirtesti läbi viivad.
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Joonis 4. Mitu korda nädalas testitakse
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3. Positiivsed testitulemused
Kiirtesti tulemus oli positiivne kokku 291 õpilasel, neist 182 õpilast (63%) 195 õpilast (49%) olid
alla 12-aastased ja 109 õpilast (37%) 12-aastased või vanemad. See on tähelepanuväärne, sest
eelmistel nädalatel on positiivsete testide osakaal kahes vanuserühmas jagunenud enam-vähem
pooleks. Muutuse põhjused vajavad täpsemat analüüsi, kuid üks võimalik selgitus on see, et kui
varem leiti positiivseid ka vaktsineeritud õpilaste seast, siis nüüd paljud koolid vaktsineerituid
enam ei testi, mis on kahandanud 12-aastaste ja vanemate õpilaste positiivsete kiirtestide arvu,
samas kui alla 12-aastaseid testitakse jätkuvalt kõikides koolides.
Võrreldes eelmiste nädalatega on hüppeliselt langenud ka koolitöötajate positiivsete kiirtestide arv,
mida sel nädalal oli 23 (eelmistel nädalatel 65, 69, 90). Positiivse kiirtesti tulemuse sai 0,27%
testitud õpilastest ja 0,15% testitud töötajatest (eelmisel nädalal vastavalt 0,33% ja 0,32%), seega
on langenud ka positiivsete kiirtesti tulemuste osakaal.
10 või enam õpilast said positiivse testitulemuse 3 koolis (eelmisel nädalal oli selliseid koole 6).
Ühtegi positiivse kiirtestiga õpilast polnud 325 koolis ehk 73% vastanud koolidest (eelmisel
nädalal oli selliseid koole pea samapalju – 324).
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Joonis 5. Positiivsete kiirtestide arv
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4. Testide varu
Lisaks iganädalasele kiirtestimise küsitlusele küsisime sel nädalal koolidelt eraldi nende testide
varu kohta: kui palju teste on alles ja kui palju teste jääb neil enne järgmise nädala lõppu (10.12)
puudu.
Sellele küsitlusele oli reede õhtuks vastanud 416 kooli ehk 80% kõigist üldhariduskoolidest.
•

Vastanutest 37% (154) teatas, et nad teste juurde ei vaja.

•

9% vastanud koolidest olid ankeedi täitmise hetkel kiirtestid juba otsas

•

Ülejäänud koolidel oli veel teatav varu alles, kuid juhul kui uus tarne saabuks alles järgmise
nädala lõpus, jääks neil teste puudu.

5. Koolide täiendavad kommentaarid
Avatud küsimusele vastas 81 kooli ehk 18% kõigist vastanutest.
Neist kõige rohkem (32%) avaldas arvamust, et tuleks jätkata kõikide õpilaste ja töötajate
testimisega, sest nakatuda ja nakkust edasi kanda võivad ka vaktsineeritud. 7 kooli (9% vastanutest)
kinnitas, et kavatsevad jätkata kõikide õpilaste ja töötajate testimist.
Harjumaa kool: „Vaktsineerituid tuleks samuti testida, sest varasemalt positiivsete
töötajate seas olid kõik vaktsineeritud. Jätkame kõikide testimisega.“
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Valgamaa kool 1: „Õpilased on testimisest väsinud. Neis on tekkinud küsimused info
muutumise kohta, miks seiretestimisest on saanud vaktsineerimata ja läbipõdemata õpilaste
testimine, õpilased soovivad, et kool jätkaks kõigi õpilaste testimist.“
Valgamaa kool 2: „Jätkame ka edaspidi kõikide testimist kaks korda nädalas. On vale
arvata, et vaktsineeritud ja läbipõdenud ei levita viirust ja ei haigestu. Kasu on ikkagi
antud juhul laustestimisest. Küllap muretseme ka need puudu jäävad testid, nagu tegelikult
tuli teha ka sellel nädalal, sest teste ei jätkunud. Osalist testimist on ka kõiki andmekaitse
nõudeid järgides väga keeruline teha.“
Ida-Virumaa kool: „Meie organisatsioonis on positiivseteks osutunud vaid vaktsineeritud
isikud, seetõttu pean oluliseks jätkata testimist samal viisil. Mistõttu on oluline HTMi toetus
testide näol. Eelarved on esitatud ja koolil ei ole võimalust ise teste soetada.“
Neljandik avatud küsimusele vastanutest (21) täpsustas oma kooli testimise korraldust.
Põlvamaa kool: „Sel nädalal jätkasime testimist kolm korda nädalas, sest eelmisel nädal
oli mitu positiivset testi ja üks klass oli jäänud distantsõppele. Kuna sel nädalal positiivseid
teste polnud, siis järgmisest nädalast testime 2x nädalas ja ainult neid, kes pole
vaktsineeritud ega läbi põdenud.“
Järvamaa kool: „Lisaks esmaspäevahommikusele rutiinile testime ka selle päeva hommikul,
kui toimub ülekooliline üritus siseruumis.“
15% vastanutest tõi esile positiivseid kogemusi või avaldas tänu ministeeriumile.
Tallinna kool: „Jumal tänatud, juba pikemat aega on Covid-i suhtes täielik vaikus koolis.
Saame nautida taas rahulikku õppetööd ja normaalset elu.“
Harjumaa kool: „On ääretult sümpaatne, et teise hankega soetatud testide puhul on ette
teada, millal ja mis koguses toimub koolidele testide tarne. Oleme selle eest väga
tänulikud.“
7 koolijuhti tõi esile, et kiirtestid on andnud valepositiivseid või valenegatiivseid tulemusi, 6
koolijuhti on maininud tarneprobleeme ja täiendavalt 6 koolijuhti seda, et testid said otsa. 3
koolijuhti tõid esile, et osad kiirtestid on praagid või on komplektid mittetäielikud. Ülejäänud
koolid, kes avatud küsimusele vastasid, tõid välja muid kommentaare.
Tallinna kool: „Meie kiirtestid olid viidud teise kooli, pidime neid taga otsima.“
Võrumaa kool: „Selgitus kiirtestide tarnimise kohta on jäänud hiljaks.“
Harjumaa kool: „Saadetud testide pakkides on palju segadust. Katsuteid ja korke on
sisuliselt igas pakis 1-2 rohkem kui testikassette ning testimispulkasid.“
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