
 

Info lapsevanematele õppetöö korraldamiseks Kiigemetsa Kooli siseruumides alates 18. maist 

2020  COVID- 19 perioodil  
 

COVID-19 pandeemia on taandumas ja Vabariigi Valitsuse 5. mai 2020 korraldusega nr 143 lubatakse 

alates 15. maist lisaks distantsõppe vormile koolides läbi viia individuaalset või väikestes rühmades 

õppetööd ja tegevust. Kontaktõpe on lubatud vaid siis, kui see on turvaline ja tervisele ohutu nii 

töötajatele kui õppijatele. 

1. Sel õppeaastal jäävad ära kõik suuremad üritused (lõpuekskursioonid, koolidevahelised 

võistlused jne).  

2. Kooli lõpetamisega seotud pidulikud aktused saavad toimuda piiratud tingimustel kohapeal 

võimalikult väikese osalejate arvuga (nt. piiratud lähedaste arvuga vm), kui on tagatud kõikide 

sel hetkel kehtivate ohutusreeglite täitmine (sh 2+2 reegel), võimalusel vabas õhus. 

Osalise õppetöö või õppetööd toetavate tegevuste läbiviimine kooliruumides:  

1. Kooli tulevad ainult terved inimesed arvestades riskirühmale kehtestatud 

soovitusi.Haigusnähtudega õpilased, õpetajad ja töötajad ei tohi kooli tulla. Töötajatel või 

õpilastel haigusnähtude ilmnemisel koolis, tuleb nad viivitamata saata koju. Informeerida 

lapsevanemat ja COVID-19 kahtluse korral terviseametit. 

2. Kooli ruumides viibitakse nii vähe aega kui võimalik ja mitte rohkem kui vajalik. 

3. Õppetöö korraldamisel, õppijate ja töötajate liikumisel hoones ja koolihoone ümbruses tuleb 

järgida hajutatud liikumise nõuet (soovitavalt 2+2). 

4. Vajadusel kasutada hoonesse sisenemiseks erinevaid sissepääse, ajalist nihet vm sobivat 

lahendust. 

5. Mitme õpperühma üheaegsel koolihoones viibimisel korraldatakse tegevused ja koolis 

liikumine nii, et vältida õpperühmade omavahelist kokkupuutumist, kaasa arvatud majja 

sisenemisel ja väljumisel ning hajutada õppetööd ka õppepäeva vältel. Kooli tegevustes tuleb 

jälgida, et lähikontaktsete arv oleks võimalikult väike ja ring võimalikult muutumatu. 

6. Kontaktõppe korraldamise koolis üksikute õpilastega kinnitab direktor õppealajuhataja 

ettepanekul. 

7. Kool omab ülevaadet koolihoonetes viibivatest isikutest ja tagab, et koolihoonetesse ei siseneks 

selleks mitte ettenähtud isikud. Koolihoone välisuksed on suletud (lukustatud).Koolihoones 

viibivate isikute arvu koordineerib majandusjuhataja. 

8. Õppevahendite järgmisele grupile kasutamiseks andmisel peab kool tagama eelnevalt nende 

puhastuse/desinfitseerimise. 

9. Kaitsemaskide kasutamine on koolis viibivatele riskirühma kuuluvatele õppijatele ja 

õpetajatele soovituslik. 

10. Vajalikud isikukaitsevahendid (kaitsemaskid õppijatele ja läbiviivatele töötajatele, 

kummikindad seda vajavatele töötajatele, käte desinfitseerimisvahendid tagab õppeasutus. 

Kool koostöös koolipidajaga tagab maskide olemasolu. 

11. Kooli raamatukogu on lugejatele suletud. Raamatukogust raamatute laenutamine toimub 

ettetellimisel ja tellitud raamatud väljastatakse kindlast asukohast ning tellijate raamatukogu 

ruumides liikumine on piiratud. Õpikute ja raamatute tagastamine toimub üldjuhul 



kontaktivabalt koolis korraldatud viisil. Soovitatav on koguda õpikud kokku õpilastelt 

pakendatult, märgistatult ja klasside kaupa, et hoida neid vähemalt 72 tundi enne menetlemist. 

12. Vältida tuleb isikute vahel kätlemist, kallistamist jmt otseseid kontakte, et takistada võimaliku 

piisknakkuse edasikandumist. 

13. Õppijad ja töötajad pesevad käsi voolava sooja vee ja seebiga või kasutavad 

desinfitseerimisvahendit. 

14. Õppijad ja töötajad ei anna oma asju teistele kasutada ega kasuta teiste kirjutusvahendeid, 

prille, joogipudeleid jms. Kui on vältimatu õppevahendi, ülesande sooritamiseks vajaliku 

vahendi vm edasiandmine teisele õppijale või koolitöötajale, siis tuleb see enne edasi andmist 

desinfitseeriva vahendiga puhastada. 

15. Õppijad ja töötajad katavad aevastades või köhides oma suu ja nina küünarvarre või 

salvrätikuga. Salvrätik ja teised isikukaitsevahendid visatakse seejärel koheselt selleks 

ettenähtud tähistatud prügikasti ja pestakse kohe käed.  

16. Õppijad ja töötajad ei kogune gruppidesse ning ei jää peale õppetööd kooli ruumidesse, 

territooriumile ning liiguvad koheselt koju või järgmisse sihtpunkti. 

17. Õpilaskodu kasutatakse ainult äärmisel vajadusel, järgides kõiki ohutusnõudeid. Õpilaskodu 

ühisruumides pole lubatud ühine vaba aja veetmine. 

18. Esmased käte desinfitseerimisvahendid asuvad hoonesse sisenemise ja väljumise kohas, 

tualettruumides, klassides. 

19. Iga töötaja desinfitseerib oma või ühiskasutuses oleva arvuti  töökohas klaviatuuri. 

Desinfitseerimisvahendid tagab majandusjuhataja. 

 


