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Tarvastu Gümnaasiumi tegevuskava koroonaviiruse põhjustatud COVID- 19 

haiguse ennetuseks ja reageerimiseks haigusjuhtumite korral 

2020/2021 õppeaastal 

 

Olulisemad ennnetusmeetmed 

Kooli igapäevategevustes lähtutakse riigis kehtivatest tervisekaitsenõuetest.  

Klassiruumides on võimalus käte pesuks voolava vee ja seebiga või vahend käte 

desinfitseerimiseks. Koolimaja kõikidele korrustele on paigaldatud 

desinfitseerimisjaamad/dosaatorid.   

Õpetajatel on olemas kaitsevisiirid. Koolil on olemas kaitsemaskid, mida vajadusel jagada. 

Klassiruumide ja koolimaja koridoride seinetl on info, kuidas vältida koroonaviirusesse 

nakatumist. 

Koolimaja ruume õhutatakse, puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt, lähtudes Terviseameti 

puhastus- ja desinfitseerimissoovitustest. 

Info vahetus lastevanematega toimub e-kooli ja M-klassijuhataja kaudu.  

Lapsevanemad ja külalised sisenevad koolihoonetesse ainult eelneval kokkuleppel kooli töötajaga.  

Ürituste korraldamisel koolis lähtutakse riigis kehtivatest tervisekaitsenõuetest.  

Kui haridusasutuses on COVID-19 haigusjuhtum, hindab Terviseamet olukorda, võtab 

õppeasutusega ühendust ja teavitab kinnitatud diagnoosist ning selgitab välja lähikontaktsed. 

Vajadust distantsõppeks hinnatakse juhtumipõhiselt lähtudes  Terviseameti juhenditest ja riigis 

kehtestatud nõuetest. Õppetöö toimub kehtivat tunniplaani arvestades. 

 

Kui õpilane haigestub koolis: 

Õpilane peab haigustunnuste korral pöörduma oma klassijuhataja või sotsiaalpedagoogi poole, 

kes informeerib haigestumisest lapse vanemaid ja kooli direktorit.  

Haigestunule ja temaga tegelevale täiskasvanule antakse kirurgiline mask. 

Sõltuvalt lapse vanusest saadetakse haigestunu koju või isoleeritakse kooliõe kabinetti vanemate 

saabumiseni. Haigestunud lapse vanem võtab ühendust perearstiga. Perearst hindab COVID-19 

võimalikkust sümptomite, epidemioloogilise seose või laboratoorse testimise alusel. 

Kui haigestunu terviseseisund muutub ohtlikuks (kiire palavikutõus, valu rindkeres, õhupuudus, 

väga tugev muu valu vm) ja haigestunu tunneb end väga halvasti, tuleb helistada 112.   

COVID-19-sse nakatunud õpilane võib kooli naasta 14 päeva möödudes tingimusel, et ta on 

täielikult terve – st ei esine respiratoorseid sümptomeid ega palavikku.   
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Kui töötaja haigestub: 

Töötaja peab jääma koju ja võtma ühendust perearstiga, kes langetab otsuse COVID-19 

diagnoosi, testimise vajaduse ja töövõimetuslehe osas.  

Töötaja teavitab haigestumisest koheselt tööandjat (direktorit). 

Kolleegid, kes pole töötajaga sümptomaatilisel perioodil kokku puutunud, võivad jätkata 

töölkäimist, kuid peavad jälgima 14 päeva jooksul tähelepanelikult oma tervist. 

Haigussümptomite ilmnemisel tuleb jääda koju ja võtta ühendust oma perearstiga. 

COVID-19-sse haigestunud töötaja võib tööle naasta 14 päeva möödudes tingimusel, et tal ei 

esine respiratoorseid sümptomeid ega palavikku. Lõpliku otsuse teeb perearst.  

 

 


