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Meetmed viiruse leviku tõkestamiseks Haapsalu Kutsehariduskeskuses 

2021/2022. õppeaastal 

 

I  Nakatumise ennetamine 

Viiruse leviku tõkestamisel on oluline osa selle ennetamisel: vaktsineerida end 

esimesel võimalusel, kanda nakkusohtlikes olukordades maski, hoida distantsi, 

nakkuse tuvastamiseks testida, kindlustada siseruumides puhas õhk, järgida 

hügieenireegleid ja puhastada pindu. 

1. Vaktsineerimine 

1) Õpilaste ja töötajate vaktsineerimine on parim viis viiruse leviku 

tõkestamiseks. Mida rohkem inimesi on vaktsineeritud, seda väiksem on 

raskelt haigestumise tõenäosus ja haiglaravi vajadus.  

 

2) Töötajad tõendavad oma vakstineeritust esitades juhiabile Covid-19 

vaktsineerimise tõendi või tõendavad Covid-19 viiruse läbipõdemist. 

 

3) Täielikult vaktsineeritud õpilased ja kooli töötajad ei pea jääma 
lähikontaktsena karantiini. See tagab vaktsineeritutele paremad 
võimalused õppetöös osalemiseks ning võimaldab jätkata õppetööd koolis 
tavapärasel viisil. 

 
4) Kool korraldab koolis võimalusel vaktsineerimise päevi, kus saavad lasta 

ennast vaktsineerida  nii õpilased, sh  täiskasvanud õpilased kui kooli 
töötajad, kes veel ei ole vaktsineeritud. 
 

5) Jooksvalt vaktsineerib  koolis õpilasi  kooliõde, kes võtab alaealiste 
õpilaste puhul selleks esmalt lapsevanema või eestkostja nõusoleku. 
Alates 18. eluaastast annab nõusoleku õpilane ise.  Kooliõde hakkab omama 
informatsiooni ka vaktsineeritud õpilaste kohta. 

 

6) Kui vanem keeldub alaealise õpilase vaktsineerimisest ja ka testimisest, 
jääb õpilane lähikontaktsena 10 päevaks karantiini. 

 
7) Koolis tagatakse teiste inimestega kokku puutuvate töötajate 

nakkusohutus eelkõige läbi : 
⮚ töötajate COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise 

⮚ SARS-CoV-2 nakkusohutust tõendava tõendi kontrollimise või 

⮚ töötajate testimise  SARS-CoV-2 testiga (antigeeni kiirtest). 



 

 

2. Maskikandmine 

1) Maskikandmine siseruumides vähendab nakatumise ohtu ja nakkuse 

edasikandmist ning aitab kaitsta neid, kes veel ei ole vaktsineeritud või ei 

saa end tervislikel põhjustel vaktsineerida.  

 

2) Vaktsineerimata töötajad võiksid  kanda maske. Kui vaktsineerimata töötaja 

ei testi ennast iganädalaselt, peab ta kandma kaitsemaski.  

 

3) Õpilased annavad rühmajuhendajale  õppetöö alguses teada, kas nad on 

vaktsineeritud või mitte. Vaktsineerimata  õpilased  kannavad koolis maske.  

 

4) Kui piirkondlik nakatumise tase on kõrge või väga kõrge, võib koolijuht 

Terviseameti regionaalse osakonnaga kooskõlastatult kehtestada kooli 

ruumides üldise maskikandmise kohustuse. 

 

5) Maske tuleb viiruse leviku tingimustes kanda ka siseruumides toimuvatel 

üritustel, kus ei ole võimalik hoida distantsi, samuti bussis, kui õpikäigul 

osalevad eri rühmade õpilased. 

 

3. Testimine 

1) Testimine on vajalik nakkuse tuvastamiseks ja nakkuskandja 

isoleerimiseks, et ennetada kollete tekkimist. 

 

2) Töötajad, kes pole vaktsineeritud või kelle vaktsineerimiskuur ei ole 
lõppenud, peavad 2 korda  nädalas tegema antigeeni kiirtesti.  Testid jagab 
töötajatele välja kooliõde.  

 
3) Iga nädal ei pea kiirtesti tegema  vaktsineerimata töötaja, kes esitab 

kooliõele  tõendi viiruse läbipõdemise kohta viimase kuue kuu jooksul või 
mitte vanema kui 72 tundi tagasi saadud PCR-testi tulemuse või mitte enam 
kui 48 tundi tagasi saadud antigeeni kiirtesti tulemuse juhul, kui see on 
tehtud tervishoiuteenuse osutaja juures. 

 

4) Kui kiirtest on  positiivne, peab töötaja teavitama sellest oma vahetut juhti 
ja kooli juhiabi, jääma koju, võtma ühendust oma perearstiga ja tegema 
esimesel võimalusel PCR-testi. 

 

5) Õpilaste testimist antigeeni RT-testiga viime läbi sümptomiteta Covid-
positiivsete õpilaste tuvastamiseks ning nakkuse leviku tõkestamiseks. 
Testimist viime läbi kord nädalas esimesel koolituleku päeval ning testivad 
ennast kõik KKH ja põhikooli- ning gümnaasiumiõpilased, testide 
olemasolul ka täiskasvanud õppijad, sh vaktsineeritud ja läbipõdenud. 
Testimine toimub 1. tunni alguses. 



 

6) Õpilaste testimine antigeeni RT-testiga toimub ka juhul, kui vaktsineerimata 
või läbipõdemata õpilased siirduvad õppekäigule. Antigeen RT-test peab 
olema tehtud mitte rohkem kui 48 tundi enne õppekäiku. Testimist viib läbi 
kooliõde või testib õpilane ennast ise kooli sotsiaaltöötaja juuresolekul. 

 

4. Ventilatsioon, ruumide tuulutamine 

1) Igas klassis  on vähemalt kaks  akent  tuulutusasendis kogu koolipäeva 

vältel. Halva ilma korral  tundide ajal on kõik aknad mikrotuulutusasendis, 

kui aken seda võimaldab, ja vahetunni ajal tuulutusasendis.  

 

2) Vahetundide ajal õpilased klassis ei viibi, klassid tuulutatakse. Klassi kõik 
aknad avatakse vähemalt tuulutusasendisse kogu vahetunni vältel. 
Vahetunni ajal klassiruumis ei viibita. 

 
3) Õpilased viibivad vahetundide ajal õues, kui ilm seda võimaldab, et  tagada 

koolihoones võimalikult puhas õhk. 
 

II  Haigusjuhtum koolis 

1. Haigustunnused 

1) Kõige sagedasemad Covid-19 sümptomid on peavalu, haistmis-või 

maitsemeele kadu, ninakinnisus, köha, nohu, väsimus ja nõrkustunne, 

lihasvalu, kurguvalu, palavik. 

 

2) Kerge köha ja nohuga võib koolis viibida, kui haigustunnuste päritolu on 

teada. Näiteks  ollakse paranenud mõnest hooajalisest nakkushaigusest, 

enesetunne on hea, aga jäänud on kerge jääkköha või – nohu. Samuti juhul, 

kui on tegemist allergilise seisundiga.  Köha ja nohuga koolis viibides tuleb 

kanda kaitsemaski. 

 

2. Käitumine haigestumise korral 

1) Kui õpilase haigustunnused ilmnevad koolis viibides, teavitab õpilane 

sellest oma rühmajuhendajat või õpetajat, kes edastab selle info koolijuhile. 

Haigestunud töötaja edastab info oma vahetule juhile ja  koolijuhile. 

 

2) Haigustunnustega õpilasele või töötajale antakse mask ja saadetakse 
haigestunu koju. 

 
3) Mistahes haigustunnuste korral tuleb jääda koju, võtta ühendust oma 

perearstiga, kes suunab vajadusel PCR- testi tegema. 
 

 
3. Lähikondsete testimine ja lihtsustatud karantiin 



1) Kui lähikontakt Covid-19 viiruse kandjaga  toimus koolis, ei pea 
vaktsineeritud ja viimase 6 kuu jooksul läbipõdenud õpilased ning  töötajad 
jääma karantiini, testimise vajadus  otsustatakse igal konkreetsel juhul 
eraldi. 
 

2) Vaktsineerimata õpilastele  kehtib koolis saadud lähikontakti korral 
lihtsustatud karantiini kord: 

● Lähikontakti sattunud vaktsineerimata õpilasel tuleb teha PCR-test 
alates kontakti 4. päevast. 

● Kuni testi tulemuse selgumiseni tuleb ka haigussümptomiteta 
õpilasel koju jääda. 

● Kui testi tulemus on negatiivne, saab õpilane jätkata kontaktõppes 
koolis. Kooli saabudes esitab õpilane PCR-testi tulemuse oma 
rühmajuhendajale. 

● Kui PCR-testi tulemus on positiivne, tuleb kohe jääda karantiini ja 
võtta kontakti oma perearstiga. 
 

3) Juhul kui õpilase vanem või õpilane ise ei ole testimisega nõus, tuleb tal 
olla 10 päeva karantiinis. Karantiini jääb õpilane ka juhul, kui ta osutub 
lähikontaktseks väljapool kooli. Karantiini ajal ei ole koolil kohustust 
õpilast õppetöösse kaasata. 
 

4) Kui täielikult vaktsineerimata õpilane saab lähikontaktseks väljaspool 
kooli, peab ta vanusest sõltumata jääma eneseisolatsiooni tavapärases 
korras. 

 
5) Õpilane tohib pärast nakkusohutust tõendava PCR testitulemuse 

teadasaamist taas osaleda ka huvitegevuses. 
 

6) Töötajad, kes ei ole vaktsineeritud või kelle vaktsineerimiskuur ei ole 
lõpetatud, kui nad teevad vähemalt 72-tunnise vahega kaks SARS-CoV-2 
testi ja mõlema testi tulemused on negatiivsed,  ei pea nad jääma karantiini. 

III Informatsiooni edastamine õpilase positiivse testitulemuse  korral 

1) Rühmajuhendaja saades esimesena õpilase haigestumise kohta teate 

õpilaselt  või õpilase vanemalt  edastab info direktorile,  juhiabi-personali-

spetsialistile ja õppeosakonna juhatajale. Rühmajuhendaja annab 

õpilastele ka teada, et vaktsineerimata ja viimase 6 kuu jooksul 

läbipõdemata õpilastel tuleb jääda koju ning teha alates kontakti 4. päevast 

PCR-test.  

2) Juhiabi-personalispetsialist edastab lähikontaksete õpilaste ning õpetajate 

nimekirjad Terviseametisse, teavitab haigestumise juhtumist õpperühma 

alaealiste õpilaste vanemaid ning edastab info testimise kohta. Testimise 

broneerimiseks tuleb alaealise õpilase vanemal või täisealisel õpilasel 

helistada testimise kõnekeskusesse tel 6464 848 (E-R 8-19, L 10-16). 

 



3) Direktor teavitab õpperühmas õpilase nakkusohtliku perioodi jooksul tunde 

andnud õpetajaid. 

4) Kui teave õpilase nakatumise kohta tuleb Terviseametist, teavitab direktor 

sellest rühmajuhendajat, kes  suunab vaktsineerimata ja läbipõdemata 

õpilased koju, et teha mitte varem kui kontakti 4. päevast PCR- test. 

5) Kui teave õpilase haigestumise kohta tuleb õpilaskodust, lisatakse 

lähikontaktsete nimekirja ka õpilase lähemad toanaabrid.  

III Õppetöö korraldamine 

1. Õppetöö korraldamine kutsekoolis 

1) Kui õpperühmas on õppijaid, kes peavad olema karantiinis, jätkub 

ülejäänutel kontaktõpe. 

 

2) Koolil ei ole kohustust karantiinis olevat õpilast õppetöösse kaasata. Kui on 

võimalik, võib karantiinis olevatele tervetele õpilastele pakkuda võimalust 

osaleda õppetöös õppetunni ülekandmise teel või andes õpilastele 

iseseisvaid õpiülesandeid. 

 

3) Kontaktõppe piiramist viiruse leviku tõkestamiseks tuleb üldjuhul vältida. 
Võimalik on distantsõpe: 
● erandjuhul, kui enamik kooli töötajatest on haigestunud ega saa täita 

oma ülesandeid, võib koolijuht koostöös TA regionaalosakonnaga ja 
HTMi teavitades rakendada lühiajalist distantsõpet, va täiendavat tuge 
vajavate õpilaste osas sõltumata nende õppekohast või – korraldusest; 
 

● distantsõpet kaaluda juhul, kui väga kõrge nakatumisriski tingimustes 
on rakendatud kõik muud piirangud ühiskonnas ja nakatumine koos 
haiglaravi vajajatega siiski suureneb; 

 
● distantsõpe peab olema juhendatud õpe, kusjuures juhendamine toimub 

virtuaalsete vahendite abil ja valdavalt vahetus suhtluses; 
 

● kui erandkorras viib kool läbi distantsõpet, tuleb ohutusmeetmeid 
kasutades tagada võimalus osaleda praktikal, praktilises õppetöös, 
individuaalsetel konsultatsioonidel ja viia läbi eksameid. Jätkuma peab 
ka tugiteenuste osutamine. 

 

IV Täiendkoolituste korraldamine 

1. Nõuded koolituses osalejatele ja koolitajatele 

1) Täiendkoolituses saab osaleda, kui tõendatakse, et ollakse: 

⮚ Covid-19 vaktsineerimiskuuri läbinud või 

⮚ Covid-19 haiguse viimase 6 kuu jooksul läbipõdenud 

 



2) Täiendkoolituse lektorid, kes tulevad koolitama väljaspoolt kooli,  

tõendavad samuti koolitusjuhile oma nakkusohutust esitades vastava 

tõendi. 

 

V Täiendavad ettevaatusabinõud 

1. Õpilaste ja töötajate toitlustamine 

1) Õpilaste ja töötajate toitlustamine toimub hajutatult 5. ja 6. tunni ajal  
vastavalt iganädalasele õpperühmade söögiaegade graafikule. 
Lõunatamise ajad on: 
11.45-12.05 
12.10-12.30 
12.30-12.50 
12.50-13.15 

2) Lauad on paigutatud sööklasse võimalikult hajutatult. 
3) Lõunat pakutakse buffee valikuna ja õpilased ning töötajad hoiavad 

järjekorras distantsi. 
4) Köögis tööl olevad õpetajad ja toimkonnas olevad õpilased kannavad 

kaitsemaske ka siis, kui nad on vaktsineeritud. 
5) Väljaspoolt kooli kliente ei toitlustata. 

 

2. Õppekäigud ja reisimine 

1) Õppekäikudele minnakse õpperühmade põhiselt. Kui bussis on koos 

rühmad, kes omavahel iga päev kokku ei puutu, tuleb bussis kanda maski. 

2) Järgida tuleb kõiki külastatavas paigas kehtivaid reegleid. 

3) Ühistranspordiga reisides tuleb kanda maski. 

4) Välisreisid saavad toimuda juhul, kui sihtriigi nakatumisnäitajad on 

madalad või mõõdukad, partnerkoolid on nõus õpilasi ja töötajaid vastu 

võtma ning järgitakse kõiki kehtivaid reegleid. 

 

3. Sündmuste korraldamine 

1) Üritused ja aktused toimuvad võimalusel õues. 

2) Siseruumis toimuvatel üritustel  tuleb hajutamise tagamiseks jälgida, et 

ruumi täituvus ei oleks üle 50%. Kui osalejatel ei ole võimalik distantsi 

hoida, tuleb kanda maske. 

3) Koolidevaheliste ürituste, võistluste puhul tuleb  kaaluda ürituse 

korraldamise või  osalemise riske ja otstarbekust. Ohutuse tagamiseks 

võimaldada osalemine üksnes vaktsineerimiskuuri läbinud, Covid-19 

haiguse läbipõdenud või negatiivse testitulemusega kuni 18-aastastel 

õpilastel. 

 

4. Külalised koolis, teenuse osutamine 
1)  Üldjuhul ei luba kooli hoonetesse isikuid, kes ei viibi hoones õppe- või 

huvitegevuse eesmärgil. 



2) Kohtumiste ja koosolekute korraldamisel kooliväliste inimeste osavõtul 
tuleb eelistada virtuaalseid kanaleid. Koosolekute korraldamisel koolis 
kohapeal tuleb kontrollida osalejate nakkusohutust. 

3) Ruumide rentimisel üritusteks/koolitusteks/seminarideks esitab väljapoolt 
kooli korraldaja kooli teenindusjuhile oma allkirjaga kinnituskirja 
(käesoleva juhendi Lisa), milles ta tõendab, et iga osaleja on esitanud 
korraldajale:  
⮚ vaktsineerimistõendi või 
⮚  Covid-19 haiguse läbipõdemise tõendi. 

 
5. Õpilaste majutamine õpilaskodus 

1) Õpilaskodus elavad õpilased vastavalt õpilaskodu juhataja poolt 
korraldatud majutusele. 

2) Õpilaste majutamisel paigutatakse ühte tuppa võimalusel sama 
õpperühma õpilasi. 

3) Õpilaskodu ühisruumides viibimisel järgitakse hajutatuse nõuet. 
4) Kui õpilase haigustunnused ilmnevad  õpilaskodus viibides, annab ta 

sellest teada õpilaskodu juhatajale või õpilaskodu administraatorile. 
5) Õpilaskodu administraatorid tagavad järelevalve õpilaskodus viibivate 

õpilaste tegevuse üle.  
6) Õpilaskodu administraator omab ülevaadet õpilaskodus viibivatest 

isikutest ja tagab, et õpilaskodusse ei siseneks võõraid isikuid.  
7) Õpilaskodu administraatorid kannavad õpilaskodus viibides 

kaitsemaske. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
Lisa 

 
 
 
Organisatsioon……………………………………………………. 
Aadress:………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………. 
Reg.nr………………………………… 
 
 
 
 
Kinnituskiri 
 
Seoses Vabariigi Valitsuse korraldusega 23. august 2021 nr 305 „ COVID-19 haiguse leviku 
tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ ja ürituse läbiviimisega Haapsalu 
Kutsehariduskeskuses ajavahemikul……………………………………………….. 
 
kinnitame,  
et oleme teadlikud riigis valitsevast olukorrast ja igaühe õigusest tervise kaitsele, mistõttu 
on iga üritusel osaleja esitanud korraldajale ühe kahest: 

⮚ vaktsineerimistõendi 
⮚ Covid-19 haiguse läbipõdemise tõendi. 

 
 
 
 
 
 
 
Korraldaja ees- ja perekonnanimi 
………………………………………………………………….. 
Ametinimetus 
……………………………………………………………….... 
 
…………………………………………………………………. 
              /allkiri/ 
 
 


