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ÜLENURME GÜMNAASIUMI  COVID-19 LEVIKU TÕKESTAMISE PLAAN 

 

Koroonaviiruse leviku tõkestamise olulised ennetusmeetmed koolis 

 

1. Kooli sissepääsude juures  on tagatud  käte hügieeniks desinfitseerimisvahendid ning 

tualettruumid on varustatud kätepesuvahendiga ja paberrätikutega. Kui 

kätepesuvõimalust ei ole, siis kasutada alkoholipõhist (vähemalt 70% alkoholi-

sisaldusega) käte desinfitseerimisvahendit. 

2. Klassiruumid on varustatud käte- ja pindade  desinfitseerimisvahenditega. 

3. Kooli sööklas on tagatud käte hügieeniks kätepesu- ja desinfitseerimisvahendid, 

söökla on varustatud kätehügieeni plakatitega. 

4. Kvaliteetse siseõhu tagamine ventilatsiooni ning/või regulaarse ja piisava 

tuulutamisega (vähemalt 15 minutit). 

5. Igapäevase märgkoristuse korraldamine ning kaks korda päevas puutepindade 

(ukselingid, lülitid, käsipuud, tualettruumi sisustus ja pinnad jm) desinfitseerimine 

nõuetekohaste puhastus-  ja desinfitseerimisvahenditega.  

6. Inimeseõpetuse tundides õpetamine hingamisteede hügieeni osas. Kui aevastatakse 

või köhitakse, siis tuleb katta oma suu ja nina ühekordse salvrätikuga ning visata see 

kohe prügikasti ja puhastada seejärel käed. Kui ei ole salvrätikut, siis kasutada oma 

varrukat (küünarvarre osa), aga mitte paljast kätt. 

7. Üritusi kavandades tuleb kaaluda nende vajalikkust ja maandada viiruse leviku riske, 

korraldades üritusi hajutatult ja väiksemates rühmades. Septembrikuus on soovitatav 

õppekäike ja ekskursioone mitte kavandada. Õppekäike ja ekskursioone on soovitatav 

korraldada rühmade kaupa.  

8. Välisreisid ja rahvusvahelised üritused on soovitatav edasi lükata. Tulles välisreisilt  

tuleb jääda kaheks nädalaks eneseisolatsiooni. Ajakohase info riikide ja 

liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele leiab välisministeeriumi 

kodulehelt: https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-karantiininouete-kohta-euroopast-

saabujatele 

9. Koolis käivad vaid terved õpilased, õpetajad ja personal, haigusnähtudega ei tohi 

kooli tulla. Koolil on õigus saata haigusnähtudega laps koju. 

Kooli  kriisimeeskonna liikmete kontaktid: 

 

Amet         Ees- ja perekonnanimi   Kontakttelefon 

                          7 502 621 Direktor Olev Saluveer 

https://www.tallinn.ee/est/g10712s132018
https://www.tallinn.ee/est/g10712s132018
https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-karantiininouete-kohta-euroopast-saabujatele
https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-karantiininouete-kohta-euroopast-saabujatele
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Õppealajuhatajad       Merje Aavik (1.-5.klass)     7 415 650 

         Maili Mesipuu (6.-12.klass)   7 502 622 

ÜG tervisekabineti õde     Eve Jõesaar     7 502 631 

 

Olulised kontaktid väljaspool kooli: 

 

Asutus Kontakttelefon 

Terviseamet 7 943 500 

Haridus- ja Teadusministeeriumi 

infotelefon 5690 0353 või 56900340 

Koroonaviirusega seotud küsimuste 

infotelefon 1247 

  

 

Teabevahetuse korraldamine 

Teabevahetuseks kasutatakse kooli kasutuses olevaid kokkulepitud teavitamise kanaleid: 

Stuudium  ja kooli koduleht. 

Kooli direktor koos kriisimeeskonnaga otsustab info liikumise (kellele, millises formaadis ja 

kes edastab) ning sõnastab põhisõnumid ja tegevusprioriteedid.  

Meediapäringutele vastab ainult kooli direktor, kes annab pidajaga või Terviseametiga 

kooskõlastatud infot.  

COVID-19 haigusjuhtumite korral teavitab direktor Kambja Vallavalitsust. 

 

 

Õpilase  või  kooli töötaja haigestumine 

 

1. Kooli tervisekabinetis on eraldatud ruum, kuhu vajadusel haiguskahtlusega õpilane  

isoleerida.  

 

2. Koolipäeva jooksul haigestunud õpilane peab haigustunnuste korral pöörduma õpetaja või 

tervisekabineti kooliõe poole. Õpilase haigestumisest  informeeritakse tema vanemat. 

Haigestunu isoleeritakse teistest, talle antakse kirurgiline mask. Haigustunnustega õpilane 

saadetakse koju. 

3. Koolis  kohapeal haigestunud töötaja peab COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks ette 

panema kaitsemaski, teavitama haigestumisest  juhtkonda ning lahkuma esimesel 

võimalusel koolist. 
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4. Haigestumisjuhtumi puhul tuleb konsulteerida perearstiga või helistada perearsti 

nõuandetelefonile ning käituda vastavalt juhistele. 

5. Laps või töötaja võib kooli  naasta siis, kui perearst on tunnistanud ta terveks. 

6. Lapsevanem, kooli  töötaja või Terviseamet teavitab kooli, kui COVID-19 kahtlus on 

leidnud kinnitust. 

7. Kool  teavitab haigestunud õpilase klassikaaslasi ja nende vanemaid. 

8. Lähikontaktsed  peavad jääma koju isolatsiooni 14 päevaks ning jälgima hoolikalt oma 

tervist. Ülejäänud kooli  töötajad ja õpilased võivad jätkata oma tavapärast elu, kuid 

peaksid hoolikamalt jälgima oma tervist. Sümptomite ilmnemisel tuleb võtta kohe 

ühendust perearstiga. 

9. Kui mõnes klassis tuvastatakse haigestumine, siis läheb haigestunuga kokku puutunud 

klass  kaheks nädalaks karantiini. 

10. Kui õpetajal tuvastatakse COVID-19, siis temaga lähikontaktis olnud õpetajad ja õpilased  

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 klassis, saalis jne) vähemalt 15 minutit ja 

vähem kui 2 meetri kaugusel; 

 on viibinud transpordivahendis sümptomaatilise COVID-19 haige läheduses, sh: 

- isikud, kes istusid samas reas ja 2 rida ees- või tagapool;  

 COVID-19 haige reisikaaslased ja hooldajad. 
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Koroonaviiruse leviku kolm varianti  ja õppetöö korraldamine koolis 

1. Viiruse levik on kontrolli all, lisanduvate nakatunute hulk ööpäevas on madal. Toimub 

tavapärane õppetöö. Järgitakse üldisi hügieenireegleid ja võimalusel hajutamise nõudeid.  

2. Riigis on kehtestatud hädaolukord või on mitmed piirangud viiruse leviku tõkestamiseks. 

Toimub osaline distantsõpe. Klasside vahel välditakse kontakte. Saalid, spordiruumid 

jms ruumid ei tohi olla ühiskasutuses. Liikumistegevused toimuvad õues. Toimub 

kontaktide minimeerimine. 

3. Riigis on kehtestatud eriolukord. Vastavalt olukorrale võib olla  rakendamisel  erinevaid 

variante. 

Tegevuskava  

 

 1. VARIANT 2.  VARIANT 3.  VARIANT 

Juhtimine, reeglid 

kriisiolukorras 

Asutuse juht koos 

juhtkonnaga hindab 

lähtuvalt olukorrast 

riske ja vajadust kokku 

kutsuda 

kriisimeeskond. 

 

Asutuse juht kutsub 

kokku 

kriisimeeskonna. 

Kriisimeeskonna 

koosolekud toimuvad 

veebikoosolekutena.  

 

 Kriisimeeskond vaatab 

üle kriisiplaani (sh 

töökorraldus, 

infoliikumine, 

asendamine jm) ja 

vajadusel  kohandab 

seda lähtuvalt 

nakkusohust. 

Kriisimeeskonna 

koosolekud toimuvad 

vajaduspõhiselt koolis 

või 

veebikoosolekutena. 

Kriisimeeskond jagab 

infot ning määrab 

tööülesandeid lähtuvalt 

eriolukorra 

korraldustest. 

 Terviseameti 

soovituste (hajutamine, 

2+2 reegel, ruumide 

50% täituvus vm) 

järgmine. 

Kriisimeeskond 

otsustab info 

liikumise, 

töökorralduse ning 

millised tööülesanded 

on prioriteetsed 

lähtuvalt riiklikest ja 

kohalikest 
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hädaolukorra 

korraldustest. 

 Asutuses kinnitatud 

kriisiplaani järgimine 

(asendamine, info 

liikumine) 

Kriisimeeskond 

suunab võimaluse 

korral riskirühmad 

kaugtööle. 

Jõustatud kaugtööl 

olevad õpetajad aitavad 

ja juhendavad õpilasi. 

 Juht loob töötajatel 

valmisoleku kriisiajal 

täita teisi 

tööülesandeid. 

Tööülesannete 

ümberjagamine 

vastavalt kriisiaja 

vajadustele. 

 

Koosolekud  ja  

nõupidamised toimuvad 

veebipõhiselt. 

 

  Soovitav viibida 

võimalikult palju 

värskes õhus, sh 

korraldada võimalusel 

õppimine väljas. Õues 

tuleb jälgida, et 

kontaktid piirduksid 

oma klassi õpilastega. 

Vajadusel (töö 

puudumisel) õpetajate 

töötasu ajutine 

vähendamine 

(ringitunnid). 

 

 

Personal  Karantiini jäämine 

vastavalt 

välisministeeriumi ja 

kooli infole. 

Karantiini jäämine 

vastavalt koolile 

edastatud infole. 

Karantiini jäämine 

vastavalt koolile 

edastatud infole. 

 Õpetajatel on võimalik 

osaleda koolitustel. 

Koolitused 

tühistatakse või 

osaletakse 

veebipõhiselt. 

Koolitused tühistatakse 

või osaletakse 

veebipõhiselt. 

 Õppetöös osalevad 

vaid terved õpilased ja 

töötajad. Kui õpilane 

on haige, siis on 

õpetajal on õigus saata 

õpilane kooli 

tervisekabinetti 

Töö- ja 

suhtluskeskkonnaks 

on Stuudium. 

Töö- ja 

suhtluskeskkonnaks on 

Stuudium. 
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kontrollile.   

 Lapsevanematel ja 

teistel mitte kooli 

personali hulka 

kuuluvatel isikutel on 

soovitav viibida kooli 

territooriumil 

võimalikult lühikesel 

ajavahemikul. 

Töö- ja 

suhtluskeskkonnaks 

on Stuudium. 

Töö- ja 

suhtluskeskkonnaks on 

Stuudium. 

 Kooli külastus eelnevalt  

kokku leppida kooli 

töötajaga. 

Suhtlus kodu ja kooli 

vahel toimub Stuudiumi 

või telefoni vahendusel. 

Suhtlus kodu ja kooli 

vahel toimub Stuudiumi 

või telefoni vahendusel. 

 Ainealaste 

küsimustega 

pöördutakse 

aineõpetaja poole, 

koolikorralduslikke 

küsimusi lahendab või 

vahendab juhtkond, 

Stuudiumi 

keskkonnaga seotud 

küsimuste korral aitab 

haridustehnoloog. 

Ainealaste 

küsimustega 

pöördutakse 

aineõpetaja poole, 

koolikorralduslikke 

küsimusi lahendab või 

vahendab juhtkond, 

Stuudiumi 

keskkonnaga seotud 

küsimuste korral aitab 

haridustehnoloog. 

Ainealaste küsimustega 

pöördutakse aineõpetaja 

poole, 

koolikorralduslikke 

küsimusi lahendab või 

vahendab juhtkond, 

Stuudiumi keskkonnaga 

seotud küsimuste korral 

aitab haridustehnoloog. 

 Sotsiaalpedagoog 

korraldab 

tugimeeskonna tööd. 

Sotsiaalpedagoog 

korraldab 

tugimeeskonna tööd. 

Sotsiaalpedagoog 

korraldab 

tugimeeskonna tööd. 

Õppetöö korraldus Toimub kontaktõpe. 

Õppetöö korraldus on 

tavapärane, haigetel ja 

isolatsioonis olevatel 

õpilastel on võimalus 

veebikaamera 

vahendusel osaleda 

ainetundides. Personal 

jälgib ennetavate 

Toimub osaline 

distantsõpe. Õppetöö 

korraldus on paindlik, 

et tagada esmatähtsate 

hügieeninõuete 

täitmine. 

 

Toimub distantsõpe. 

Kool  lähtub õppetöö 

korraldamisel 

eriolukorra 

korraldustest. 

Eriolukorra ajal ei 

osutata koolis 

huvihariduse teenust.    
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meetmetena 

esmatähtsate 

hügieeninõuete täitmist 

ja terviseameti 

soovituste järgimist 

 Õppetöö toimub 

tunniplaani alusel. 

 

Õppetöö toimub 

tunniplaani alusel. 

 

Vajadusel on tehtud 

õppekorralduses 

muudatusi. 

 Vajadusel kasutatakse 

veebikaameraid ja 

Google Meet – 

keskkonda, kui õpetaja 

pole õpilastega 

sõlminud teisi 

kokkuleppeid. 

Vajadusel kasutatakse 

veebikaameraid ja 

Google Meet – 

keskkonda, kui 

õpetaja pole 

õpilastega sõlminud 

teisi kokkuleppeid. 

Õppetundide 

läbiviimiseks 

kasutatakse 

veebikaameraid ja 

Google Meet – 

keskkonda, kui õpetaja 

pole õpilastega 

sõlminud teisi 

kokkuleppeid. 

Toitlustamise 

korraldus 

Toitlustamisel 

puhastatakse ja 

desinfitseerida kõiki 

sagedasti 

puudutatavaid ja 

toiduga kokku 

puutuvaid pindu 

tavapärasest 

sagedamini 

Toitlustamise 

korraldus vastavalt 

eriolukorrale. 

Toitlustamise korraldus 

vastavalt eriolukorrale. 

 Mängu- ja 

spordiväljakud on 

avatud vaid oma 

kohalolevatele 

õpilastele.   

Mängu- ja 

spordiväljakud on 

avatud vaid oma 

kohalolevatele 

õpilastele.   

Mängu- ja 

spordiväljakud on 

suletud. 

IKT vahendid, 

keskkonnad 

IKT vahendite (sh 

veebikaamerate ja 

mikrofonide) 

olemasolu 

Kooli 

haridustehnoloog ja IT 

spetsialist nõustavad 

vajadusel abivajavaid 

Kooli haridustehnoloog 

ja IT spetsialist 

nõustavad vajadusel 

abivajavaid õpetajaid, 
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veebikoosolekute, 

veebi-tundide 

korraldamiseks ja 

ressursid nende 

hankimiseks. Vajalike 

vahendite 

muretsemine.  

õpetajaid, õpilasi ja 

lapsevanemaid  

veebikeskkondade 

kasutamise jm osas. 

õpilasi ja 

lapsevanemaid  

veebikeskkondade 

kasutamise jm osas. 

 Osaliseks 

distantsõppeks 

kasutatakse neid 

keskkondi, milles on 

õppetööd läbi viidud 

ka varem. 

Osaliseks 

distantsõppeks 

kasutatakse neid 

keskkondi, milles on 

õppetööd läbi viidud 

ka varem. 

Osaliseks 

distantsõppeks 

kasutatakse neid 

keskkondi, milles on 

õppetööd läbi viidud ka 

varem. 

 Õpetaja edastab 

klassile/õpilasele 

Stuudiumi suhtluste 

keskkonna kaudu või 

ainetunni kirjelduse 

juures veebilingi, 

millega saab siseneda 

ainetundi. 

Õpetaja edastab 

klassile/õpilasele 

Stuudiumi suhtluste 

keskkonna kaudu või 

ainetunni kirjelduse 

juures veebilingi, 

millega saab siseneda 

ainetundi. 

Õpetaja edastab 

klassile/õpilasele 

Stuudiumi suhtluste 

keskkonna kaudu või 

ainetunni kirjelduse 

juures veebilingi, 

millega saab siseneda 

ainetundi. 

 Vajadusel õpetajatele 

koolitused 

veebikeskkondade 

paremaks 

kasutamiseks. 

Koolitused toimuvad 

veebipõhiselt. 

Koolitused toimuvad 

veebipõhiselt. 

Hügieen ja 

isikukaitsevahendid 

 

Kool järgib töötajate ja 

õpilaste tervise 

kaitseks esmatähtsaid 

hügieeninõudeid nagu 

respiratoorne ja käte 

hügieen, distantsi 

hoidmine, ruumide 

Õpetajad kasutavad 

kontaktõppes 

isikukaitsevahenditena 

korduvkasutatavaid 

visiire / maske  ning 

vastutavad neile 

väljastatud visiiride 

Õpetajad on kaugtööl ja 

õpilased distantsõppel. 
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piisav tuulutamine 

ning pindade sage ja 

tõhus puhastamine. 

puhastamise / 

desinfitseerimise eest. 

 

 Haldusjuht tagab 

asutuses käte hügieeni 

võimalused (käte pesu 

ja antiseptika). 

Haldusjuht tagab 

asutuses käte hügieeni 

võimalused (käte pesu 

ja antiseptika). 

Õpetajad on kaugtööl ja 

õpilased distantsõppel. 

 

 Kooli ei lubata 

haigusnähtudega lapsi 

ja töötajaid. 

Kooli ei lubata 

haigusnähtudega lapsi 

ja töötajaid. 

Õpetajad on kaugtööl ja 

õpilased distantsõppel. 

 

 Haldusjuht  kaardistab 

IKV tsentraalseks 

tellimuseks töötajate 

IKV vajaduse vastavalt 

Terviseameti 

soovitustele. 

Haldusjuht esitab 

vallavalitsusele IKV 

tellimiseks 

vajaduspõhise 

tellimuse ning 

korraldab töötajatele 

IKV jaotamise ja 

kasutamise 

juhendamise. 

Viirusega saastunud 

kaitsemaskid, -kindad 

vm IKV utiliseeritakse 

nõuetekohaselt. 

 

 

 

 Kõrgendatud riskiga 

töötajatele  tagatakse 

isikukaitsevahendite 

kasutamine. 

Kooli töötajad 

kasutavad 

isikukaitsevahendeid 

(visiir/kaitsemask) 

vastavalt  IKV 

standardile. 

 

Haldus ja 

korrashoid  

Ruume tuulutatakse 

regulaarselt 

Ruume tuulutatakse 

regulaarselt  
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(minimaalselt 15 

minutit korraga), et 

tagada piisav 

ventilatsioon. 

(minimaalselt 15 

minutit korraga), et 

tagada piisav 

ventilatsioon. 

 Koristamine toimub 

lähtuvalt Terviseameti 

juhistest. 

 

Koristamine toimub 

lähtuvalt Terviseameti 

juhistest. 

 

Koristamine toimub 

lähtuvalt Terviseameti 

juhistest. 

 

 
 

https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/soovitused_tohusaks_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks_taiendatud_10.06.2020.pdf
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/soovitused_tohusaks_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks_taiendatud_10.06.2020.pdf
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/soovitused_tohusaks_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks_taiendatud_10.06.2020.pdf
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/soovitused_tohusaks_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks_taiendatud_10.06.2020.pdf
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/soovitused_tohusaks_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks_taiendatud_10.06.2020.pdf
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/soovitused_tohusaks_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks_taiendatud_10.06.2020.pdf

