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Ennetavad tegevused: 

● Õppetöö Leie Põhikoolis toimub võimalikult tavapärasel viisil, töökorralduse eesmärgiks on asutuse täielikule distantsõppele viimise 
vältimine. Väike õpilaste arv võimaldab inimeste hajutamist tavatingimustel. 

● Ühisüritused korraldame oma piirkonna haridusasutuste vahel, üleriigilistel sündmustel osaleme võimalusel virtuaalselt. 

● Tuletame õpilastele/kõigile töötajatele järjepidevalt meelde, et oluline on inimeste vastutustundlikkus ning teadlikkus, viiruse 
ennetamisel järgime 2+2 reeglit. 

● Jälgime kätehügieeni, kool tagab piisava isikukaitsevahendite varu (mask, visiir, desinfitseerimisvahendid), desinfitseerimisvahendid on 
koolihoonetes paigaldatud liikumisteedele ning klassidesse. 

● Haiguskahtlusega õpilased eraldatakse teistest. 

● Õpilase tervise eest vastutab lapsevanem, täiskasvanu vastutab oma tervise eest ise. 

● Kooli tulevad ainult terved õpilased/töötajad. 

● Krooniliste haiguste, mis võivad põhjustada nohu/köha korral üldiselt koju jääma ei pea. Reeglina on sellised kroonilised haigused teada 
ning lapsevanem kirjutab vajadusel kooli tõendi, kus kinnitab, et lapse sümptomid ei ole nakkusohtlikud. 

● Kerge nohu või köhaga võib käia koolis juhul kui laps/õpilane on mõnest hooajalisest haigusest paranenud, tema enesetunne on üldiselt 
hea (jäänud on kerge jääkköha või –nohu). 

 

Tegutsemisjuhised COVID-19 kahtluse korral: 

● Kui õpilasel avalduvad koolis viibimise ajal haigustunnused (köha, palavik, nohu jms), siis tuleb õpilane eraldada ning temaga kokku 
puutuvate inimeste arv viia miinimumini. Eraldatud õpilasele antakse haiguse leviku tõkestamiseks mask ning tagatakse järelevalve kuni 

lapsevanema tulekuni. 

● Eraldatud õpilasega/töötajaga kontaktsed dokumenteeritakse.  

● Tööl tekkinud haigussümptomitega täiskasvanu paneb haiguse leviku tõkestamiseks ette kaitsemaski/visiiri, teavitab haigestumisest 
juhtkonda ning lahkub esimesel võimalusel koolihoonest. 

● Väljaspool töökohta haigussümptomite (köha, nohu, kurguvalu, palavik jms) tekkimisel jääb täiskasvanu koju, teavitab kooli juhtkonda 
haigestumisest, võtab esimesel võimalusel ühendust oma perearsti või perearsti nõuandeliiniga 1220, kust antakse edasised juhised. 

 



Tegutsemisjuhised COVID-19 positiivse juhtumi korral: 

● Kinnitatud COVID-19 juhtumi korral teavitab haridusasutust lapsevanem, töötaja või Terviseamet. 

● Kui kooli laste/töötajate hulgas leiab kinnitust COVID-19 positiivne diagnoos: 

⮚ viiakse kogu kool distantsõppele Terviseametiga kooskõlastatud perioodiks, distantsõppele minekust teavitatakse lapsevanemaid 
e-kooli ja kooli veebilehe kaudu. 

● Kui õpetaja on lähikontaktne ning isolatsioonis, siis tema ainetunnid toimuvad e-õppena. 

● Kooli direktor võib põhjendatud juhtudel kooli distantsõppele viia, kooskõlastades selle eelnevalt kooli pidaja ning Terviseametiga. 


