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ILMATSALU PÕHIKOOLI
OHUTUSPLAAN COVID-19 LEVIKU TÕKESTAMISEKS
Ilmatsalu Põhikooli ohutusplaan COVID-19 leviku tõkestamiseks sätestatakse Põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse § 68 lg 1 alusel.
1. Üldosa
Ohutusplaan kirjeldab ennetavaid meetmeid viiruse leviku tõkestamiseks ning tegevusi
olukorraks, kui kooli õpilane või töötaja on haigestunud või olnud haigestunuga
lähikontaktne.

2. Ennetavad meetmed
2.1. Kool koostab õpilaste nimekirja klasside ja õpperühmade kaupa. Nimekirjas on toodud
õpilase nimi, isikukood ja vanemate kontaktandmed (telefon ja e-post).
2.2. Kool koostab töötajate nimekirja, kus on ära toodud töötaja kontaktandmed.
2.3. Vajadusel esitatakse nimekiri Terviseametile ühenduse võtmiseks lähikontaktsetega.
2.4. Kui õpilane tunneb end haiglasena, siis jääb ta koju ja vanem teavitab puudumisest
klassijuhatajat. Vanem võtab ühendust perearstiga, kes suunab vajadusel COVID-19
testile.
2.5. Kui töötaja tunneb end haiglasena, siis jääb ta koju ja teavitab töölt puudumisest kooli
juhtkonda. Seejärel võtab ühendust perearstiga, kes suunab vajadusel COVID-19 testile.
2.6. Koju tuleb jääda kuni tervenemiseni või COVID-19 testi tulemuse teadasaamiseni. Kooli
võib naasta täiesti tervena või negatiivse testitulemuse omamisel.
2.7. Õpilasel on võimalus osaleda õppetöös zoomi vahendusel. Zoomi tundides osalemise
soovist teavitab õpilane aineõpetajat eelneval koolipäeval. Aineõpetaja saadab videotunni
lingi e-Kooli kaudu. Vaata lisaks juhendatud e-õppe korraldus.
2.8. Kui õpilane haigestub ootamatult koolis (kaebab halba enesetunnet või ilmnevad
haigusnähud) teavitab klassijuhataja haigestunud lapsest koheselt tema vanemaid ning
saadab lapse koju või palub vanemal lapsele järgi tulla.
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3. Ennetavad meetmed koolipäeva korraldamisel
3.1. Koolibussis on soovituslik kanda maski.
3.2. Garderoobis ei koguneta, vaid liigutakse koheselt oma koduklassi.
3.3. Kõigil korrustel on tagatud käte desinfitseerimise- ja kätepesuvahendid.
3.4. Ainetunnid toimuvad koduklassides.
3.5. Kogu koolipäeva jooksul, v.a söömine, liikumis-, käsitöö ja tehnoloogia tunnid viibivad
õpilased oma koduklassi korrusel.
3.6. Vahetunni ajal hoitakse koolikaaslastega nõutud distantsi.
3.7. Sööklas toimub söömine hajutatult, õpilased söövad söögivahetunni jooksul erinevatel
aegadel.
3.8. Rühmatunde ei toimu, võõrkeele ja kehalise kasvatuse tunnid toimuvad klasside kaupa.
3.9. COVID-19 viiruse kriitilise leviku perioodil katkestatakse huviringide töö, ei toimu
ühisüritusi ja õppekäike.
3.10. Külalised võivad kooli siseneda ainult maskis ja põhjendatud vajadusel.
3.11. Kohtumisteks ja koosoleku pidamiseks on valitud piisavalt suur ruum, et järgida
hajutamise reegleid (2+2) ning kõik koosolekul osalejad kannavad maski või visiiri.
3.12. Võimalusel

peetakse

kohtumised

ja

koosolekud

erinevates

virtuaalkanalites/

keskkondades.

4. Tegevused COVID-19 nakatunuga kokkupuute korral
4.1. Kui õpilase või töötaja pereliige (kellega on igapäevane kokkupuude) on COVID-19
kahtlusega ning suunatud testi tegema, siis jäädakse koju kuni pereliige on kätte saanud
testi tulemuse. Kui testi tulemus on positiivne, siis on ta lähikontaktne ja peab jääma
kodusesse isolatsiooni (isegi kui puuduvad haigustunnused ja tunneb ennast hästi)
Terviseameti poolt määratud perioodiks.
4.2. Kui õpilase või töötaja sõber/tuttav/trennikaaslane jne, kellega on olnud kokkupuude, on
saanud COVID-19 testi positiivse tulemuse või kui HOIA äpp annab teada kokkupuutest
nakatunuga, siis tuleb jääda koju ning kooli teavitada. Kui viimasest kontaktist COVID19 positiivsega on möödunud 14 päeva või kui õpilane/töötaja on käinud testimisel (ilma
haigusnähtudeta lähikontaktseid testitakse kõige varem 10. päeval) ja saanud negatiivse
testitulemuse, siis võib naasta kooli.
4.3. Õpilasel on võimalus osaleda õppetöös zoomi vahendusel. Zoomi tundides osalemise
soovist teavitab õpilane aineõpetajat eelneval koolipäeval. Aineõpetaja saadab videotunni
lingi e-Kooli kaudu. Vaata lisaks juhendatud e-õppe korraldust.
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4.4. Töötaja, saades teada enda positiivsest testitulemusest, peab koheselt teavitama sellest
koolijuhti, et viiruse leviku tõkestamiseks saaks teha kiired töökorralduslikud
muudatused.
4.5. Lapsevanem, saades teada oma lapse positiivsest testitulemusest, peab sellest teavitama
koheselt koolijuhti ja jätma oma lapse eneseisolatsiooni Terviseameti poolt määratud
perioodiks.
4.6. Klassijuhataja, saades teada COVID-19 kahtlusega või haigustunnustega õpilasest,
teavitab viivitamatult koolijuhti.
4.7. Koolijuht teavitab COVID-19 haigusjuhust kooli töötajaid ja saadab positiivse
testitulemuse andnud töötajaga/õpilasega lähikontaktis olnud inimesed koheselt koju.
4.8. Koolijuht võtab kontakti Terviseameti inspektoritega (kui Terviseamet ei ole veel
ühendust võtnud), et täpsustada töökorraldust ja edasist teavitust oma kollektiivi sees.
4.9. Koolijuht teavitab kujunenud olukorrast Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna juhatajat.

3

