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Ahtme Kunstide Kooli töötajate, õpilaste ja külastajate ohutusjuhend 

koroonaviiruse leviku tingimustes 

  

 
Üldised põhimõtted  

 

• Õppetöö toimub Terviseameti kehtestatud ohutusmeetmeid arvestades. Kui klassis või 

rühmas keegi haigestub, suunatakse temaga kokku puutunud 14 kalendripäevaks 

eneseisolatsiooni ja distantsõppele.  

 

• Distantsõppele üleminek ja rangemate meetmete rakendamine toimub vastavalt 

Haridus- ja Teadusministeeriumi stsenaariumitele. Stsenaariumite meetmeid võib 

vastavalt epidemioloogilisele olukorrale konkreetses piirkonnas rakendada erinevates 

kombinatsioonides. Olukorrale annab hinnangu Terviseamet.  

 

• Õppekorralduslike otsuste tegemine (nt erinevate õppeviiside kasutamine, päevakava 

ja tunniplaani koostamine, õppe juhendamine) on kooli pädevus. Kui distantsõppes 

lepitakse  kokku näiteks omavalitsuse tasandil, tuleb konkreetsed õppekorraldust 

puudutavad otsused   kehtestada ka kooli tasandil.  

 

• Soovitame kõigil laadida alla mobiilirakendus HOIA. 

 

Kooli personal 

• Läbiviidava tegevuse eest vastutaval isikul on õigus ja kohustus 

• haigusnähtudega isik ära saata. 

• COVID-19 haige lähikontaktsena tuleb jääda koju; 

• Hajutada  osalejate gruppe nii, et oleks võimalik hoida vajalikku distantsi ning 

arvestada gruppide hajutamisel teenuse osutamise koha suurusega. Teenuste 

osutamisel siseruumides tuleb eriti arvestada riskirühmadega (vanemaealiste ja 

krooniliste haigustega inimesed). Siseruumides tuleb järgida kehtivaid 

Terviseameti juhendeid.  

 

•  Tööruumide regulaarne tuulutamine, koristamine ning kontaktpindade 

desinfitseerimine pärast iga läbiviidud tegevust ja kasutamist. 

• Kui tegevust ei ole võimalik viia läbi distantsilt, on soovitav kasutada kaitsemaski 

ja kindaid. 

• Kui õpperühmas on tuvastatud COVID-19, tuleb rangelt järgida hajutamise 

põhimõtteid ja kaaluda distantsõppele suunamise vajalikkust. 
 



• Kui haridusasutuses on üle 10% õppijatel tuvastatud COVID-19, kaalub 

Terviseamet asutuse sulgemise vajadust; 
 

• Kinnitatud COVID-19 juhtumi korral võtab Terviseamet haridusasutusega 

ühendust ja lepib kokku edasistes sammudes. 
 

• Vajalikud isikukaitsevahendid tagab töötajatele asutuse pidaja. 

• Tualettruumid varustada piisavas koguses kätepuhastusvahenditega ja paigaldada      

võimalusel jalaga avatavad prügikastid. Desinfitseerimisvahendite olemasolu. 

• Käte kuivatamiseks ühekordsed paberrätikud. 

• 3-4h tagant viia läbi ühiskasutuses olevate pindade märgkoristus. 

• Tagada ruumides regulaarne tuulutamine. 

• Õppetöö korraldatakse võimalikult hajutatult, võimalusel järgides 2+2 reeglit. 

• Mitme õpperühma üheaegsel koolitusel viibimisel tuleb korraldada õppetegevused ja 

liikumine vältides maksimaalselt õpperühmade omavahelist kokkupuutumist. Jälgida, 

et lähikontaktsete arv oleks võimalikult väike ja ring võimalikult muutumatu.  

 

• Praktilist õppetööd ja/või praktikat tehes kasutavad õppijad võimalusel isiklikke 

õppevahendeid ja/või isiklikke tööriideid. Õppevahendite järgmisele grupile/õpilasele 

kasutamiseks andmisel peab koolitusasutus tagama eelnevalt nende 

puhastuse/desinfitseerimise.  

 

Õpilased ja lapsevanemad 

 

• Lapsed alates 12.eluaastast kannavad koolis maski, kui selleks on Terviseameti 

korraldus. 

 

• Kui õpilane on saadetud põhikoolis või gümnaasiumis eneseisolatsiooni, siis ta ei 

tohi tulla ka Ahtme Kunstide Kooli tundidesse. Õpilase lapsevanem teavitab kooli 

ja vastutab, et õpilane tõepoolest jääb koju; 

 

• Lapsevanemad ja külastajad võivad kooli tulla ainult administratsiooni juurde, kattes 

suu kaitsemaskiga.   

 

• Ei ole lastevanematel lubatud oodata oma lapsi siseruumides. 

 

Kõigil tuleb täita lihtsaid reegleid: 

• koroonaviirus levib inimeselt inimesele, parim viis haigestumist vältida on lihtsalt 

hoida distantsi teistest inimestest, vaatamata kohale või olukorrale; 

 

• ühiskasutatavad esemed tuleb desinfitseerida pärast igakordset kasutamist;  

 

• haigetel inimestel tuleb püsida kodus. Soovitus hõlmab kõiki, nii õpilasi,  

õpetajaid, töötajaid kui ka kooli külastajaid; 



 

• COVID-19 haige lähikontaktsena tuleb jääda koju; 

• jälgida hingamisteede hügieeni (köhimisel ja aevastamisel katta suu ja nina); 

• regulaarne kätepesu või desinfitseerimine; 

• võimalusel hoida distantsi ning hoiduda lähikontaktist ( kuni 2 m, kuni 15min);  

• kui oled saanud positiivse testitulemuse, järgi kõiki suuniseid, mis sulle on antud – 

ainult nii on võimalik vältida nakkuse edasist levikut; 

 

• õppijad, õpetajad  ja teised töötajad desinfitseerivad käsi hoonesse sisenemisel ja 

väljumisel; 

 

• kaitsemaskide kasutamine on koolis viibivatele õpetajatele kohustuslik, üle 12-aastat 

vanematele lastele soovituslik. Lapsevanemad kasutavad kooliruumides kaasatoodud 

maski;  

• vältida isikute vahel otseseid kontakte (nt kätlemist, kallistamist jmt); 

 

• vahetundide ajal soovitame õppijatel ja personalil juhinduda 2+2 reeglist ning hoida 

ühiskasutatavates ruumides võimalusel teiste inimestega distantsi. Ka pauside ajal 

tuleks vältida eri gruppide kokkupuuteid. 

 

 

 

 


