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OLULISED KONTAKTID VÄLJAPOOL KOOLI
Haridus- ja Teadusministeeriumi infotelefon 5690 0353; 5690 0340
Koroonaviirusega seotud küsimuste infotelefon 1247
Linnavalitsuse kantselei 44 48 200
Perearsti üldtelefon 44 71 940

ÜLDISED NÕUDED
Kooli hoonetes on tagatud üldruumides käte hügieeniks desinfitseerimisvahendid ning
tualettruumid on varustatud piisavas koguses kätepesuvahendiga ja paberrätikutega.
Nakkusohutuse seisukohalt on eelistatum kuivatada käsi ühekordse paberrätikuga, mitte
kätekuivatiga.
Õpilased, kes tulevad kooli, pesevad esimesel võimalusel põhjalikult käed. Käsi tuleb pesta
sooja voolava vee ja seebiga vähemalt 20 sekundit. Õpetajad õpetavad õpilastele õiget
kätepesu. Kui kätepesuvõimalust ei ole, siis kasutada alkoholipõhist (vähemalt 70% alkoholisisaldusega) käte desinfitseerimisvahendit.
Kvaliteetse siseõhu tagamiseks tuleb ruume regulaarselt tuulutada (vähemalt 10 minutit).
Õpetajad teevad paaristundides õhutamispause (vähemalt 5 minutit) Hea ilma korral suunavad
korrapidaja-õpetajad õpilased vahetunnis kooli õuele.
Igapäevase märgkoristuse korraldamine ning kaks korda päevas puutepindade (ukselingid,
lülitid, käsipuud, tualettruumi sisustus ja pinnad jm) puhastamine ja desinfitseerimine
nõuetekohaste puhastus- ja desinfitseerimisvahenditega.
Laste õpetamine hingamisteede hügieeni osas. Kui aevastatakse või köhitakse, siis tuleb katta
oma suu ja nina ühekordse salvrätikuga ning visata siis see kohe prügikasti ja

seejärel puhastada käed. Kui ei ole salvrätikut, siis kasutada oma varrukat (küünarvarre osa),
aga mitte paljast kätt.
Oluline on hoida minimaalseid inimestevahelisi kontakte. Üritusi kavandades tuleb kaaluda
nende vajalikkust ja maandada viiruse leviku riske, korraldades ürituse hajutatult ja väiksemates
rühmades. Vajadusel paigutada ruumis mööbli ümber, et tagada parem hajutatus. Õppekäike ja
ekskursioone on soovitatav korraldada rühmade kaupa. Välisreisid ja rahvusvahelised üritused
on soovitatav edasi lükata. Tulles välisreisilt riigist, kus nakkuskordaja on 16 või enam, tuleb
jääda kaheks nädalaks eneseisolatsiooni. Ajakohase info riikide ja liikumispiirangute kohta
Eestisse saabujatele leiab Välisministeeriumi kodulehelt: https://vm.ee/et/teave-riikide-jakarantiininouete-kohta-euroopast-saabujatele
Koolis käivad vaid terved õpilased ja personal, haigusnähtudega ei tohi kooli tulla. Õpetajatel on
õigus saata haigusnähtudega laps koju, teavitades sellest lapsevanemat.
Alates 1. septembrist 2020 võib lapsevanem kooli siseneda ainult klassijuhataja või kooli
juhtkonna loal. Lapsevanematel ja teistel kooli personali mittekuuluvatel isikutel on soovitatav
viibida kooli territooriumil võimalikult lühikesel ajavahemikul.
Alates 1. oktoobrist lõpetatakse koolimaja kasutamine turismiobjektina ning ei toimu kontserte,
ekskursioone ega muid üritusi milledel viibiksid koolivälised isikud.
Kooli staadion on avatud vaid kontaktõppes osalevatele õpilastele.
Toidu valmistamisel ja jagamisel järgivad toitlustajad kõiki tervisekaitsenõudeid. Toitlustamisel
puhastatakse ja desinfitseerida kõiki sagedasti puudutatavaid ja toiduga kokkupuutuvaid pindu
tavapärasest sagedamini. Söögivahetund on hajutatud ning korraga söövad sööklas mitte
rohkem kui 4 klassi.

TEABEVAHETUSE KORRALDAMINE
Teabevahetus toimub kokkulepitud teavituskanalites (kooli kodulehekülg, eKool, maililistid,
Facebook, infokuvar, infotahvlid jm). Päevakohane operatiivinfo on infosildina majade välisustel.
Teabevahetust korraldab direktor, kes määrab kommunikatsiooni (v.a meediapäringud)
kontaktisiku ning loob ühtse kokkulepete formaadi suhtluseks personali ja lastevanematega.
Direktor koos kriisimeeskonnaga otsustab info liikumise (kellele, millises formaadis ja kes
edastab) ning sõnastab põhisõnumid ja tegevusprioriteedid. Kommunikatsiooni kontaktisik
koostab, edastab ja vahendab infot lähtudes riiklikest ja Pärnu linna kesksetest suunistest.
Sõnumite edastamisel on oluline selgus, lihtsus, ajakohasus ja nähtavus.
Meediapäringutele vastab ainult direktor, kes annab kooli pidajaga või Terviseametiga
kooskõlastatud infot. Enne meediasuhtlust teavitab direktor oma asutuse meediasuhtlusest
(intervjuud, kajastused, ajakirjanike päringud) haridusosakonna kontaktisikut - Katrin Markiid, eposti aadressil katrin.markii@parnu.ee või telefonil 444 8254. COVID-19 haigusjuhtumite korral
teavitab direktor sellest haridusosakonda.

ÕPILASE VÕI PERSONALITÖÖTAJA HAIGESTUMINE
Võimalusel eraldada koolis ennetavalt ruum, kuhu vajadusel haiguskahtlusega isikuid isoleerida.
Isolatsiooniruumis olevate esemete pinnad, ruumi põrand ja seinad peavad olema kergesti
puhastatavad ja desinfitseeritavad.
Kui õpilasel avalduvad koolis viibimise ajal respiratoorsed sümptomid (köha, palavik, nohu vm),
siis tuleb ta isoleerida, et haiguskahtlusega õpilasega kokku puutuvate inimeste arv viia
miinimumini. Isoleeritud õpilasele peab olema tagatud järelevalve kuni vanem lapsele järele
tuleb. Kui õpilase terviseseisund enne vanema kohale jõudmist silmnähtavalt halveneb,
helistada 112.
Koolis kohapeal haigestunud töötaja peab COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks ette panema
kaitsemaski, teavitama haigestumisest juhtkonda ning lahkuma esimesel võimalusel koolist.
Haigestumise puhul tuleb konsulteerida perearstiga või helistada perearsti nõuandetelefonile
1220 ning käituda vastavalt juhistele.
Õpilane või töötaja võib kooli naasta siis, kui perearst on tunnistanud ta terveks.
Lapsevanem, kooli töötaja või Terviseamet teavitab kooli, kui COVID-19 kahtlus on leidnud
kinnitust.
Kool teavitab juhtunust selle klassi õpilasi ja vanemaid. Teavituse koostamisel tuleb olla
delikaatne, mainimata haigestunu nime jm andmeid, mis teda äratuntavaks teeks.
Terviseameti regionaalosakond võtab kooliga ühendust ja teavitab kinnitatud COVID-19
diagnoosist ning selgitab välja inimesed, kes olid haigestunuga sümptomaatilisel perioodil
lähikontaktis. Kool osutab kaasabi. Lähikontaktseid teavitab Terviseamet ning nad peavad
jääma koju isolatsiooni 14 päevaks ning jälgima hoolikalt oma tervist. Ülejäänud kooliõpilased ja
töötajad võivad jätkata oma tavapärast elu, kuid peaksid hoolikamalt jälgima oma tervist.
Sümptomite ilmnemisel tuleb võtta kohe ühendust perearstiga.
COVID-19 diagnoosi kinnituse korral peab kohe sulgema ruumid, kus on viibinud COVID-19
viiruse positiivse diagnoosi saanud õpilane või töötaja. Nimetatud ruumides desinfitseeritakse
kõiki pindu (sh uksekäepide, 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 hoone sulgeda 72 tunniks. Kui mõnes klassis tuvastatakse
haigestumine, siis läheb haigestunuga kokku puutunud rühm kaheks nädalaks karantiini. Kui
õpetajal tuvastatakse COVID-19, siis temaga lähikontaktis olnud õpetajad ja lapsed jäävad
kaheks nädalaks karantiini.
Lähikontaktiks loetakse olukorda, kus täiskasvanu või laps:
 elab 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 viirusekandja salvrätti paljaste kätega);




on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis (nt rühmaruumis, saalis jne) vähemalt 15
minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel;
on viibinud transpordivahendis sümptomaatilise COVID-19 haige läheduses, sh:
o - isikud, kes istusid samas reas ja 2 rida ees- või tagapool,
o - COVID-19 haige reisikaaslased ja hooldajad.

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse alusel otsustab nakkushaiguse epideemilisest
levikust tuleneva ohu üle Terviseamet talle laekuvate andmete alusel. Kui haridusasutuse
piirkonnas on tuvastatud kohapealne COVID-19 levik, annab tegutsemissuuniseid Terviseamet,
lähtudes piirkonna epidemioloogilisest olukorrast. Kui haridusasutuses on üle 10% õppuritel
koos koolitöötajatega tuvastatud COVID-19, kaalub Terviseamet asutuse sulgemise vajadust.
Sulgemine tähendab üldjuhul õppetöö jätkamist distantsilt. Terviseametil on lisaks
haridusasutuste ajutisele sulgemisele õigus nõuda desinfektsiooni või puhastuse läbiviimist ning
inimeste tervise-uuringute korraldamist ja nakkushaiguse diagnoosimist.
Kooli pidaja võib ajutiselt sulgeda enda juhitava asutuse, kooskõlastades selle Terviseametiga.

KOROONAVIIRUSE LEVIKU KOLM STSENAARIUMI JA ÕPPETÖÖ KORRALDAMINE
Roheline stsenaarium
Viiruse levik on kontrolli all, lisanduvate nakatunute hulk ööpäevas on madal. Kool on
avatud, toimub tavapärane kontaktõpe. Järgitakse üldisi hügieenireegleid ja võimalusel
hajutamise nõudeid. Asutuse juht hindab riske lähtuvalt olukorrast ja vajadusel peab
nõu kriisimeeskonnaga.

Kollane stsenaarium
Riigis on kehtestatud hädaolukord või on mitmed piirangud viiruse leviku tõkestamiseks.
Kool on avatud, kuid töötatakse klassipõhiselt, Klasside vahel välditakse kontakte.
Rakendatakse ka osalist e-õpet. Koolis olevad ruumid ei tohi olla ühiskasutuses.
Muusikaõpetuse ja kehalise kasvatuse tunnid toimuvad õues. Asutuse juht kutsub
kokku kriisimeeskonna. Kriisimeeskonna koosolekud toimuvad vajaduspõhiselt asutuses
või veebikoosolekutena. Kriisimeeskond vaatab üle kooli kriisiplaani (sh töökorraldus,
info liikumine, asendused jms) ja vajadusel ajakohastab seda lähtuvalt nakkusohust.

Punane stsenaarium
Riigis on kehtestatud eriolukord. Koolis toimub e-õpe. Kool on avatud vajaduspõhiselt,
koolimajja tulekuks peab olema isikutel kriisimeeskonna juhi eriluba. Tööülesannete
ümberjagamine vastavalt kriisiaja vajadustele. Vastavalt olukorrale võib kriisimeeskonna
otsusega kehtestada eri stsenaariume tervele koolile või üksikutele klassidele.
Eriolukorra ajal ei tegelda kontaktse huviharidusega. Suletud on noortekeskus.
Koosolekud/nõupidamised toimuvad veebipõhiselt. Koolitused tühistatakse või
osaletakse veebi-põhiselt. Kriisimeeskonna koosolekud toimuvad igapäevaselt
veebikoosolekutena. Kriisimeeskond jagab infot ning määrab tööülesandeid lähtuvalt
riiklikest ja Pärnu linna eriolukorra korraldustest.

Õppetöö ning käesoleva plaani ümberkorraldamisel (sh klasside ja/või kooli sulgemine)
lähtutakse EV valitsuse ja Pärnu linna kriisikomisjoni otsustest ja suunistest ning
Terviseameti nõuetest ja juhenditest;

COVID-19 LISAINFO
Vabariigi Valitsuse kõige ajakohasem info:
https://www.kriis.ee/et
https://www.kriis.ee/et/koroonaviiruse-abc
Koolides õppetöö korraldamise info: https://www.kriis.ee/et/haridus-ja-distantsoppekorraldus
Haridus- ja Noorsooameti juhised: https://www.hm.ee/et/koroona
Terviseameti kõige ajakohasem info: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus
Terviseameti juhised ja soovitused: https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised
Teave riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele: https://vm.ee/et/teaveriikide-ja-karantiininouete-kohta-euroopast-saabujatele

Alates 25.01.2021 on kooli õppe- ja kasvatustöös alljärgnevad muudatused ja juhised:
 majahoidja avab koolimaja ja aineklasside uksed kell 7: 50
 õpilaste saabudes koolimajja, järgivad nad 2 m distantsi nõuet, jätavad
üleriided riidenagidesse, vahetavad jalatsid, pesevad või
desotavad käed ning suunduvad kohe aineklassi
- algklasside õpilased sisenevad/väljuvad peauksest, riidenagid asuvad peatrepi kõrval I
korrusel;
- põhikooli õpilased sisenevad /väljuvad garderoobiveranda uksest, riidenagid asuvad
garderoobis;
- gümnaasiumi õpilased sisenevad /väljuvad roosa koridori uksest, kus asuvad ka
riidenagid
- õpetajad sisenevad õpetajate toa veranda kaudu
 aineklassides olles ootavad õpilased esimese ainetunni algust kell 8:15
 korrapidaja õpetajad jälgivad, et koridorides oleks liikumine ainult sihtpunktide vahel (
N: garderoob - klass; klass - WC - klass); kogunemisi olla ei saa
 lühikestel vahetundidel (5 min) viibivad klassi õpilased samas aineklassis, millises äsja
ainetund lõppes, seni, kuni algab uus ainetund ja liiguvad siis järgmisesse klassi
 pikkadel vahetundidel (30
min) viibivad õpilased õues, koridorides ja hallides on lubatud vaid liikumine sihtpunktide v
ahel

 peale iga vahetunni lõppu teeb koristajatädi puutepindade (ukselingid, lülitid, käsipuud,
tualettruumi sisustus ja pinnad jm) desinfitseerimise ning avab I korruse välisuksed ja II
korruse koridoride aknaid, tuulutab ruume
 õpetajate kohviverandal võib korraga olla 3 inimest hoides 2 m distantsi ja seda mitte
kauem kui 15 min
 õpetajate tubades tohib üheaegselt tööd teha 3 inimest hoides 2 m distantsi ja seda
mitte kauem kui 15 min
 kõik klassiõhtud ja õppekäigud jäetakse ära
 sööklas köögi laualt puu- ja juurvilja ei jagata; need
on tõstetud eraldi kausikestega klasside lauale söögisaalis
 personalil on soovitatav kanda maski
 õpilaskodus:
o ühistegevusi ei toimu
o sööklas istutakse hajutatult
o õpilased liiguvad ja viibivad koos kuni 2 inimest hoides vahet 2 m
o ruume tuulutatakse sagedamini
 noortekeskuses
o hajutatus ja õpilaste arvu jälgimine
o tegevused välitingimustes nii palju kui võimalik

