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KALAMAJA PÕHIKOOLI TÖÖKORRALDUS COVID-19 LEVIKU 

TINGIMUSTES 

 

1. Üldosa 

1.1. Kalamaja Põhikooli töökorraldus COVID-19 leviku tingimustes põhineb hoolekogu 

26.09.2021 heakskiidetud reeglitel ja põhimõtetel, Haridus- ja Teadusministeeriumi 

juhistel haridus- ja noorsootööasutustele ning on kooli kodukorra osa.  

1.2. Töökorralduse eesmärk on sätestada abinõud COVID-19 leviku ennetamiseks ja   tagada 

kooli toimimine, milleks loovad eelduse: 

1.2.1. personali täielik vaktsineeritus, kõrge vaktsineerituse tase 12-aastaste ja vanemate 

õpilaste hulgas, 

1.2.2. Vabariigi Valitsuse sätestatud korras ja kooli töökeskkonna riskianalüüsist tulenev 

testimine,  

1.2.3. hügieenireeglite täitmine ja vajadusel maskide kasutamine, 

1.2.4. päevakavas muutuste tegemine, 

1.2.5. inimeste võimalikult maksimaalne hajutamine koolimajas, 

1.2.6. distants-, hübriid- ja individuaalõppe ning teiste õppevormide vajadusepõhine 

kasutamine.  

1.3. Arvestades kooli õpilaste arvu, koolimaja ehituslikku iseloomu (üks õppehoone) ja 

õpilaskonna erinevat vanuselist koosseisu, rakendatakse erinevaid meetmeid põimitult, 

lähtudes Tallinna ja kooli hetkeolukorrast viiruse levikul COVID riskimaatriksiga 

sätestatud nakkustasemest riigis. 

 

2. Koolimaja  

2.1. Koolimajas hügieeni tagamine 

2.1.1. Pidevalt töötav ja hooldatud ventilatsioon ning klassiruumide piisav ja regulaarne 

tuulutamine, mida korraldavad enne ja peale tundi aineõpetajad. Hoida vähemalt kaks 

akent ruumis pidevalt tuulutusasendis. 

2.1.2. Personali ja õpilaste süstemaatiline käte pesemine vee ja seebiga või vastava desovahendi 

kasutamine. 
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2.1.3. Igapäevane nõuetekohane ja Terviseameti soovitustele vastav märgkoristus arvestades 

epidemioloogilist olukorda ja Tallinna hetkel kehtivat stsenaariumi.  

2.1.4. Desovahendite, vedelseebi ja paberkäterättide olemasolu kontrollitakse igapäevaselt 

päevakoristaja poolt ja õhtuse koristuse ajal kooli teenindava firma koristajate poolt, 

vajadusel lisatakse vajaminevat. 

2.1.5. Kool omab vähemalt nädalast varu desovahenditest (käte ja pinna), vedelseebist ja 

paberkäterättidest. 

2.2. Koolimajas viibimine 

2.2.1. Koolimajas viibivad reeglina ainult õpilased, õpetajad ja koolitöötajad. 

2.2.2. Külalised lubatakse koolimajja, kui nad esitavad koolitöötajale tõendi, mis kinnitab 

vaktsineerimiskuuri läbimist, Covid-19 läbipõdemist või negatiivset testitulemust. 

Erandkorras, kooskõlastatult direktoriga võib piirduda ainult maski kandmise 

nõudmisega. 

2.2.3. Külalistel ei ole lubatud koolimajja siseneda, v.a. kui on eelnevalt kokku lepitud õpetajaga 

või juhtkonna liikmega põhjendatud vajadusel.  

2.2.4. Kutsuja informeerib kohtumisest kooli juhtkonda ja tuleb külalisele või tehnilisele 

töötajale uksele vastu.  

2.2.5. Kõigil külastajatel on täiendavalt soovitatav kanda koolimajas viibides meditsiinilist 

maski ja kohustus desinfitseerida majja sisenemisel käed.  

2.3. Koolimaja osaline või täielik sulgemine  

2.3.1. Nakkuskahtluse või nakkuse avastamise korral võidakse sulgeda desinfitseerimiseks 

ruum või ruumid.  

2.3.2. Vajadusel eraldatakse kool tsoonideks ja piiratakse või keelatakse liikumine tsoonide 

vahel. 

2.3.3. Sulgemised ja tsoneerimised tähistatakse keelavate ja/või suunavate siltide, ohulintide jt 

abivahenditega. 

2.4. Võimla, mänguväljak ja sportimisvahendid õues 

2.4.1. Kõrge nakatumise korral desinfitseeritakse võimlas ja õuealal asuvad mängu ja 

sportimisvahendeid vastavalt Terviseameti soovitustele. 

2.4.2. Kui kool on nakkuse tõttu suletud, suletakse ka mängu- ja spordiväljakud. 

 

3. Õppekorraldus 

3.1. Hajutatus ja astmelisus kontaktõppel  
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3.1.1. Koolipäeva algus on hajutatud.  

3.1.2. Vahetunnid klassidele toimuvad võimalusel erinevatel  aegadel, õpilased suunatakse 

võimalusel õue.  

3.1.3. Tunniplaani koostamisel eelistakse algklasside osas õppimist koduklassides (va 

rühmatundidega ained ja oskusained), vähendatakse õpilaste liikumist ruumide vahel.  

3.1.4. Vajadusel ja arvestades epidemioloogilist olukorda Tallinnas ja koolis ning eesmärgiga 

suurendada hajutamist võidakse rakendada e-õppe ning iseseisva õppe päevi. 

3.1.5. Viiruse kõrge ja väga kõrge leviku korral koolis võidakse suunata õpilased osalisele või 

täielikule distantsõppele, võidakse rakendada süsteemi, et ollakse nädal distantsõppel, 

nädal kontaktõppel, e-õppepäevi, päevakava muutust tunniplaani osas. 

3.1.6. Kehalise kasvatuse tunnid toimuvad võimalusel õues. 

3.1.7. Aulas ja võimlas  toimuvad üritused arvestusega, et ruumi täituvus on 50%. Üritused 

võivad toimuda tavapärasest väiksemates gruppides hajutatuse põhimõtet järgides, 

üldjuhul klassiti. 

3.1.8. Ekskursioone ja õppekäike korraldatakse ühe klassi kaupa arvestades epidemioloogilist 

olukorda Eesti regioonides. Sama põhimõtet järgitakse ka ürituste korraldamisel.  

3.1.9. Soovitatav on kanda maski siseruumides toimuvatel üritustel jt olukordades, kus 

puutuvad kokku eri klasside ja rühmade õpilased ja kus ei ole võimlik hoida distantsi.  

  

4. Toitlustamine 

4.1. Söögivahetunnid toimuvad hajutatult ja astmeliselt (alates 09.40). Ajakava sätestatakse 

kooli päevakavas ja õppeperiooditi päevade ja klasside lõikes eraldi plaaniga. 

4.2. Täieliku distantsõppe korral saavad distantsõppel olevad ja toidupakki soovivad õpilased 

toidupaki ühel korral nädalas. Toidupakkide komplekteerimist korraldab toitlustaja ja 

jagamist korraldab kooli juhtkond. 

 

5. Õpilased  

5.1. Reisimine 

5.1.1. Õppeaasta jooksul ei ole soovitatav reisida riikidesse, kus on kõrge nakkuskordaja ja mille 

kohta on kehtestatud karantiinikohustus. 

5.1.2. Vältimatult välisreisilt naastes jälgida nimekirja maadest, mille puhul tuleb viibida 

karantiinis. Karantiiniajal kooli mitte tulla. Karantiinis olekust teavitada klassijuhatajat. 
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5.2. Tervise jälgimine  

5.2.1. Haigena kooli mitte tulla. Vähemategi külmetus/viirushaiguste tunnuste ilmnemisel 

(nohu või köha või palavik) jääda kindlasti koju. Edasise osas konsulteerida perearstiga 

ning taotleda COVID-19 testi tegemist. Soovitatav on end kraadida kodus enne kooli 

tulekut.  

5.2.2. Peres või koolivälises tegevuses COVID-19 haigestunuga lähikontaktne jääb koju ja tuleb 

kooli pärast seda, kui Terviseamet on selleks loa andnud, so peale karantiinis olemist. 

Lapsevanem informeerib sellest operatiivselt klassijuhatajat. 

5.2.3. Juhul, kui õpilane tunneb koolipäeva jooksul, et ta on haigestunud või tunneb ennast 

halvasti, peab ta pöörduma kohe kooliõe poole, kes järgib kehtestatud isoleerimise 

nõudeid ning teavitab seejärel õppealajuhatajat ja lapsevanemat. Vastavalt tervislikule 

seisundile, vanusele ja elukohale saadetakse õpilane koju või kutsutakse lapsevanem 

järgi.  

5.2.4. Kui lähikontakt COVID-19 viiruse kandjaga on koolis toimunud, ei pea haigustunnusteta 

kuni 12-aastased õpilased ja vaktsineeritud inimesed jääma karantiini ega end ka testima.  

5.2.5. Täielikult vaktsineerimata õpilastele alates 12. eluaastast, kehtib haridusasutuses 

toimunud lähikontakti korral lihtsustatud karantiini kord:  

5.2.5.1. esimesel võimalusel tuleb teha kooli meditsiiniõe juures kiirtest. Kui kiirtest on 

positiivne, tuleb jääda karantiini ja pöörduda perearsti poole. 

5.2.5.2. Mitte varem kui 72 tundi pärast kiirtesti tuleb teha PCR-test, mille tegemiseks annab 

suunamise testimispunkti kooliõde. 

5.2.6. Kui vanem või õpilane ei anna luba testimiseks, peab õpilane jääma tavapärases korras 

karantiini. Karantiini jäävad ka täielikult vaktsineerimata õpilased alates 12. eluaastast, 

kes on olnud lähikontaktsed väljaspool kooli. 

5.3.     Käitumine koolimajas 

5.3.1. Koolimajja saabumisel ja koolimajas viibimisel õppepäeva jooksul järgida isikliku 

hügieeni nõudeid. 

5.3.2. Õppepäeva jooksul, sh igakordselt peale WC kasutamist, enne söömist, pesta käsi vee ja 

seebiga. Soovitav on võtta kaasa isiklik desinfitseeriv  vahend, mida saab vajadusel 

kasutada. 

5.3.3. Aevastamise või köhimise puhul katta suu ja nina ühekordse salvrätikuga ning visata see 

koheselt pärast kasutamist prügikasti ja puhastada käed. Salvrätiku puudumisel kasutada 

varrukat palja käe asemel.  
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5.3.4. Õpilased peavad hoidma teiste klasside õpilastega võimalusel distantsi, vähendada 

aktiivset kontaktset suhtlemist teiste klasside õpilastega nii koolis kui väljaspool seda ja 

eelistada teiste klasside õpilastega suhtlemisel digitaalseid suhtlusplatvorme. 

5.3.5. Vältida ilma põhjuseta koolimajas liikumist. 

5.3.6. Saabuda kooli tunniplaanis määratud ajaks, tundide lõppedes lahkuda koolimajast.  

5.3.7. Vajadusel või hädaolukorra kehtestamisel klassiruumist lahkudes desinfitseerida töölaud, 

IT-vahenditega töötades puutepinnad (klaviatuur, hiir, ekraan jne). 

5.3.8. Jälgida igapäevaselt eKooli ja tunniplaani teavituste ja muudatuste märkamiseks ja 

õppeülesannete õigeaegseks täitmiseks. 

5.3.9. Riskigruppi kuuluvatel õpilastel ja personalil või neil, kelle peres on riskigruppi 

kuuluvaid pereliikmeid, või kui Tallinna nakatumise tase on kõrge või väga kõrge, on 

soovitav kasutada siseruumides kaitsemaski. 

5.3.10. Epidemioloogilise olukorra halvenemisel Tallinnas ja koolis, võib kool nõuda õpilastelt 

alates 12. eluaastast maskide kandmist kooli siseruumides Terviseameti 

regionaalosakonna ettepanekul või nõusolekul. 

 

6. Õpetajad ja personal 

6.1. Kool eeldab oma personali riskianalüüsis, et kõik õpilastega kokkupuutuvad õpetajad ja 

muu personal on COVID-19 vastu vaktsineeritud. 

6.2. Vaktsineerimata töötajad peavad tagama nakkusohutuse, läbides kord nädalas 

SARSCoV-2 testimise. Haiguse läbipõdenud esitavad vastava tõendi. Vaktsineerimata 

töötajatel on soovitus kanda maski. 

6.3. Kohtumiste ja koosolekute korraldamisel lastevanemate jt osavõtul tuleb eelistada 

virtuaalseid kanaleid. Kui koosolek või kohtumine toimub füüsilise kohaloluga, on 

õpetajal õigus enne koosolekut küsida COVID- 19 immuniseerimise või läbipõdemise  

tõendit.  

6.4. Reisimine 

6.4.1. Õppeaasta jooksul ei ole soovitatav reisida riikidesse, kus on kõrge nakkuskordaja ja mille 

kohta on kehtestatud karantiinikohustus. 

6.4.2. Vältimatult välisreisilt naastes jälgida nimekirja maadest, mille puhul tuleb viibida 

karantiinis. Karantiiniajal kooli mitte tulla. 

6.5. Tervise jälgimine 
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6.5.1. Haigena ja külmetus/viirushaigustunnus(t)e ilmnemisel kooli mitte tulla. Perearstilt 

taotleda COVID-19 testi tegemist.  

6.6. Kontaktõpe  

6.6.1. Töös lähtuda ja pidada kinni koolis kehtestatud õppetöö korralduse põhimõtetest, mõista 

oma rolli ja vastutust nakkuse ennetamisel ja juhtumite käsitlemisel. 

6.6.2. Jälgida ja tuletada õpilastele igapäevaselt meelde käte pesemise ja vahemaa hoidmise 

vajadust. 

6.6.3. Haigustunnusega õpilase märkamise puhul suunata ta kohe kooliõe juurde ja informeerida 

sellest klassijuhatajat või õppealajuhatajat. 

6.6.4. Jälgida, et klassiruum, kus klassiga viibitakse, oleks alati tuulutatud, võimalusel hoida 

aknad avatud ka tunni ajal. 

6.6.5. Jälgida klassiruumis hügieenireeglite täitmiseks vajalike vahendite olemasolu; puudustest 

teavitada majandusjuhatajat. 

6.6.6. Vajadusel või hädaolukorra kehtestamisel tuleb klassiruumi vahetamisel teise õpetajaga 

desinfitseerida töölaud ja IT-vahendid ning jälgida, et õpilased desinfitseeriksid oma 

töölauad. 

6.7. Distantsõpe ja valmisolek selleks  

6.7.1. Omada valmisolekut osalise distantsõppe või distantsõppe korraldamiseks, 

hübriidõppeks, sh videotundide läbiviimiseks ning e-koosolekuteks, osaleda kooli 

juhtkonna poolt korraldatud vastavatel koolitustel. 

6.7.2. Distantsõppe ajal järgida koolis kehtestatud distantsõppe läbiviimise põhimõtteid ja 

korda.  

6.7.3. Omada ülevaadet distantsõppel suurema toetusvajadusega õpilastest.  

6.7.4. Teha teiste õpetajatega koostööd õpilaste õpikoormuse jälgimiseks.  

6.7.5. Distantsõppel toimuvad iganädalased klassijuhatajatunnid veebis ja vajadusel ka 

lastevanemate infokoosolekuid. Vahepealsel perioodil hoitakse sidet eKooli ja e-kirjade 

vahendusel.  

6.7.6. Karantiinis viibiv õpetaja annab võimalusel tunde distantsilt, nii et klass viibib koolimajas 

klassiruumis. Videotunni alustamiseks ja lõpetamiseks määratakse sellise õpetaja ja 

õppealajuhataja koostöös kontaktisikuks osaline asendusõpetaja. 
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7. Haigestumine COVID-19-ga  

7.1. Teavitamine  

7.1.1. Õpilase COVID-19 kinnitatud diagnoosist teavitab lapsevanem kohe klassijuhatajat, kes 

informeerib direktorit ja õppealajuhatajat.  

7.1.2. Õpetaja või koolitöötaja teavitab oma COVID-19 kinnitatud diagnoosist kohe direktorit 

ja õppealajuhatajat.  

 

8. Teavitustöö  

8.1. Meediaga suhtleb direktor. Vajadusel suhtleb meediaga juhtkonna liige või õpetaja 

direktori volitusel. 

8.2. Olulist koolikorralduslikku jm teavet õpilastele ja lapsevanematele jagatakse eKooli, 

kooli kodulehekülje, lastevanemate meililistide ja kooli Facebook’i lehe vahendusel. 

8.3. Klassijuhatajad ja õpetajad jagavad õpilastele teavet vastavalt saadud juhistele.  

8.4. Lastevanematega suhtlemiseks ja koosolekute korraldamiseks kasutada ennekõike e-

kanaleid.  

8.5. Üldine info hügieenireeglite kohta on üldkäidavates kohtades infotahvlite ja -plakatitena. 


