
Juhised kontaktõppeks ja koolimajas toimetamiseks  

alates 3. mai 2021 

Võimalikult ohutuks tegutsemiseks peavad haridusasutused arvestama viiruse leviku 

ennetamiseks vajalike meetmetega. Kuna viiruse leviku oht on jätkuvalt kõrge, oleks hea 

võimalikult palju tegevusi viia läbi õues.  

Kontaktõppes võivad osaleda vabariigi valitsuse korraldusega lubatud kooliastmete õpilased. 

Ülevaate kehtivatest piirangutest leiab www.hm.ee/koroona.  

Koolimajja sisenemine ja väljumine: 

• 1.-3. ja 4.b klass siseneb Viru tänava poolsest uksest. 

• 9. ja 4.a klass ning kontaktõppesse kutsutud 5.-8. ja 10.-11. klassi õpilased sisenevad 

garderoobide otsauksest (nagu selle õppeaasta algusest korraldus oli). 

• Garderoobide otsauks on avatud 7.30-8.15. Väljuda selle ukse kaudu ei saa. 

•  Nurgauks on kasutusel ainult koolimajast väljumiseks. 

Õppe läbiviimine õues:  

• Võimalusel hargnege ja hajutuge. 

• Kehalise kasvatuse tunnid võimalusel õues. 

• Soodustada võimalikult palju vahetundides õues viibimist. 

• Kasutada õppetööks lähiümbruse parke või muid väliruumi osasid.  

• Rohkem ideid ja nõuandeid õues õppimiseks leiab Tartu Ülikooli sporditeaduste ja 

füsioteraapia instituudi liikumislabori soovitustest.  

• Garderoobis vahetatakse riided ja jalanõud ja liigutakse edasi klassi. Ei jää garderoobi 

seltskondlikke koosviibimisi korraldama! 

Õppe läbiviimine siseruumides:  

• Jätkub koduklasside süsteem.  

• Sööklas istuvad klassid hajutatult.  

• Söögivahetunnid: 

I söögivahetund 9.55-10.15 1.-2. klass 

https://www.hm.ee/et/koroona
https://www.liikumakutsuvkool.ee/ouesoovitused/


II söögivahetund 11.00-11.20 3.-4. klass+5.-7. klassi kontaktõppel olijad 

III söögivahetund  12.05-12.25 9. klass + 8. ja 10.-11. klassi kontaktõppel olijad 

• Liikuda üldkasutatavates ruumides järgides 2+2 reeglit.  

• Ilma vältimatu vajaduseta lapsevanemaid koolimajja ei lubata. 

• Korraldada üritusi ainult klassi või õpperühma kaupa.  

Ekskursioonide ja ürituste korraldamine  

• Õppekäike, väljasõite ja ekskursioone on lubatud teha vaid klassi- või kindla 

õpperühma põhiselt ja järgides kõiki külastatavas paigas kehtivaid reegleid.  

• Sel õppeaastal jäävad ära kõik kooliülesed ja koolidevahelised võistlused, kontserdid 

ja muud suuremad üritused.  

• Üritusi on võimalik korraldada distantsilt elektroonilisi vahendeid kasutades või 

kohapeal klassi või õpperühma kaupa.  

• Üritusi võib korraldada välitingimustes ja piiratud osalejate arvuga. Järgida tuleb 

kõiki kehtivaid ohutusnõudeid.  

Hügieenireeglid  

• Kätepesu! 

• Pindade desinfitseerimine! 

Terviseameti juhend õigeks kätepesuks eesti ja vene keeles (PDF plakat). 

Terviseameti soovitused tõhusaks puhastamiseks ja desinfitseerimiseks: eesti ja vene 

keeles (PDF).  

Maski kandmine  

• Koolihoones peab kandma kaitsemaski.  

Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele. Kui maski kandmine ei ole 

tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid 

arvestades võimalik, soovitame kanda visiiri.  

Terviseameti juhend maskide kasutamiseks ja kandmiseks: eesti ja vene keeles. 

https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Trukised/handwashing-poster_est.pdf
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/kuidas_pesta_kasi_ru.pdf
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/soovitused_tohusaks_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks_25.10.20.pdf
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/soovitused_tohusaks_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks25.10.20_rus.pdf
https://www.terviseamet.ee/et/maskide-kasutamisest
https://www.terviseamet.ee/ru/ob-ispolzovanii-masok


Haigustunnuste avaldumine koolis 

• Haigustunnustega töötaja peab teavitama asutuse juhtkonda. 

• Õpilane peab haigustunnuste korral pöörduma õpetaja või kooliõe poole, kes 

teavitab lapse haigestumisest kooli juhtkonda. 

• Õpilase haigestumisest informeeritakse tema vanemaid. Haigustunnustega isikule 

tuleb anda mask ja ta tuleb isoleerida teistest. Sõltuvalt vanusest saadetakse 

haigestunu koju või oodatakse juhendaja/õpetaja/kooliõe järelevalvel lapsevanema 

saabumiseni, kasutades selleks sobivat ruumi. 

• Ägedate ülemiste hingamisteede viirusnakkuste sümptomite (köha, nohu, 

kurguvalu, palavik, üldine halb enesetunne, ebatavaline väsimus) tekkimisel peab 

jääma koju ning võtma esimesel võimalusel ühendust perearstiga või perearsti 

nõuandeliiniga 1220, kust antakse edasised juhised. 

• Kerge nohu või köhaga võib käia koolis juhul,kui sümptomite päritolu on teada: 

kui inimene on mõnest hooajalisest nakkushaigusest paranenud, tema enesetunne 

on üldiselt hea, aga jäänud on kerge jääkköha või –nohu või juhul kui tegemist on 

näiteks allergilise seisundiga. 

• Viimase kuue kuu jooksul koroonaviirusest põhjustatud haiguse läbipõdenud või 

kahe doosiga vaktsineeritud isikud ei pea jääma lähikontaktsena eneseisolatsiooni. 

• Eesti Perearstide Selts on koostanud ülevaatliku skeemi koroonajuhtumi või 

kahtluse korral tegutsemiseks.  

• Terviseameti juhis lähikontaktsetele  

 

https://www.hm.ee/sites/default/files/eps_luhijuhendid_koolile_30.11.2020.pdf
https://www.hm.ee/sites/default/files/eps_luhijuhendid_koolile_30.11.2020.pdf
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