COVID-19 LEVIKU ENENTUSMEETMED KOONGA KOOLIS
Meetmete aluseks on Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Vabariigi
Valitsuse ja Lääneranna Vallavalitsuse juhised
1. Koolis on tagatud käte hügieeniks desinfitseerimisvahendid; söökla eesruumis
ja tualettruumides on olemas kätepesuvahendid, ühekordsed paberrätikud ;
õpilased ja personal on informeeritud kätepesu vajalikkusest.
2. Käsi tuleb pesta hommikul koolimajja sisenedes, enne sööki, õuest tulles,
pärast nina nuuskamist, aevastamist või köhimist, pärast tualeti kasutamist ja
muudel aegadel vastavalt vajadusele.
3. Vee joomiseks kasutada isiklikku joogitassi / joogipudelit.
4. Koolimajas toimub regulaarne klassiruumide tuulutamine vahetundides.
5. Igapäevaselt toimub kooliruumide märgkoristus ja pindade puhastus.
6. Koolis käivad vaid terved õpilased ja personal, haigusnähtudega tuleb jääda
koju. Koolil on õigus saata haigusnähtudega laps koju, teavitades sellest
eelnevalt lapsevanemat.
7. Koolil on kontaktivaba termomeeter, millega vajadusel mõõdetakse õpilase
temperatuuri.
8. Peale 2. õppetundi on õuevahetund, kus kõik õpilased on õues.
9. Ürituste, õppekäikude ja ekskursioonide kavandamisel kaalutakse nende
vajalikkust ja veendutakse selle ohutuses. ( asukoht, kas on ka teisi
külastajaid jne )
10. Külaliste kutsumisel koolimajja tuleb läbi mõelda selle vajalikkus ning kuidas
seda võimalikult turvaliselt teha. Külalistel kanda kaitsemaski koolmajas.
11. Riskirühma kuuluvatel töötajatel on soovituslik kasutada isikukaitsevahendeid
( nt kaitsemask, visiir )
12. Külalised ja lapsevanemad kannavad koolimajas kaitsemaski.

Õpilase või töötaja haigestumine
● Koolis haigestunud õpilane või töötaja peab koheselt koju minema. Töötaja
teavitab oma haigestumisest koolijuhti; haigestunud õpilane pöördub õpetaja
poole. Haigestunud õpilase puhul tuleb kutsuda vanem õpilasele järele. Kui
õpilase terviseseisund enne vanema kohale jõudmist silmnähtavalt halveneb,
helistada 112.
● Haigestunud õpilane või töötaja võib kooli naasta siis, kui perearst on
tunnistanud ta terveks.
● COVID-19 leviku pidurdamise seisukohalt on oluline, et haigestunud õpilase
vanem teavitaks direktorit , et COVID-19 diagnoos leidis kinnitust.
● Terviseamet võtab kooliga ühendust ja teavitab kinnitatud COVID-19
diagnoosist ning selgitab kooli kaasabil välja inimesed, kes olid haigestunud
inimesega sümptomaatilisel perioodil lähikontaktis.
● Lähikontaktseid teavitab Terviseamet ning nad peavad jääma koju isolatsiooni
14 päevaks ning jälgima hoolikalt oma tervist. Eneseisolatsiooni on võimalik
lühendada, kui 10. päeval pärast lähikontakti antud SARS-CoV-2 PCR
analüüsi tulemus on negatiivne.
● Lähikontaktse lähikontaktne ei pea jääma eneseisolatsiooni, kui tal puuduvad
haigusnähud.
· Ülejäänud töötajad võivad jätkata oma igapäevast töörutiini, kuid peaksid
hoolikamalt jälgima oma tervist.
● COVID-19 diagnoosi kinnituse korral peab koheselt sulgema kooliruumid, kus
COVID-19 viiruse positiivse diagnoosi saanud õpilane või töötaja on viibinud.
Nimetatud ruumides viiakse läbi kõikide pindade desinfitseerimine vastavalt
Terviseameti soovitustele.
● Kui õpilasel tuvastatakse haigestumine, siis lähevad haigestunuga kokku
puutunud õpilased kaheks nädalaks distantsõppele.
● Kui õpetajal tuvastatakse COVID-19, siis temaga lähikontaktis olnud õpilased
jäävad kaheks nädalaks distantsõppele.
MÕISTED:
Lähikontaktiks loetakse olukorda, kus täiskasvanu või laps:
● elab samas majapidamises COVID-19 haigega;
● on olnud füüsilises kontaktis COVID-19 haigega (nt kätlemine, pinginaabrid),
vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel;
● on olnud 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 klassiruumis, 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.
Nakkushaiguse epideemilisest levikust tuleneva ohu üle otsustab Terviseamet.
Kui haridusasutuse piirkonnas on tuvastatud kohapealne COVID-19 levik, annab
tegutsemissuuniseid Terviseamet, lähtudes piirkonna epidemioloogilisest olukorrast.
Terviseametil on lisaks haridusasutuste ajutisele sulgemisele õigus nõuda
desinfektsiooni või puhastuse läbiviimist ning inimeste terviseuuringute korraldamist
ja nakkushaiguse diagnoosimist.

