
AHTME KOOLI TÖÖTAJATE SISSEJUHATAV JUHENDAMINE SEOSES COVID-19 
LEVIKUGA 

 

JUHEND 

Sissejuhatus 

 

COVID-19 on nakkushaigus, mis levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt 
kontaktis nakkusohtliku inimesega, kellel on nakkusele iseloomuliud sümptomid – kurguvalu, 
kuiv köha, palavik. Täiendavalt võib viirus levida ka saastunud pindade ning pesemata käte 
kaudu. Viirus hävib pesemisel ja desinfitseerimisel. 

Ahtme Kooli õpilaste erivajadusi arvestades tuleb laste vanematel ning kooli töötajatel nende 
tervise jälgimisel ja haigussümptomite tuvastamisel olla veelgi tähelepanelikum. 

Ahtme Kooli õpilastele ööpäevaringselt pakutava õpilaskoduteenuse puhul tuleb täiendavalt 
lähtuda hoolekandeasutustele tehtud suunistest: https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-
trukised 

Käitumisreeglid Ahtme Kooli töötajatele COVID-19 jt viirushaiguste ennetamiseks: 

 Respiratoorsete haigusnähtudega (eelkõige kurguvalu, kuiv köha, palavik) lapsi ei tohi 
kooli tuua. Samuti ka neid lapsi, kelle vanematel on tuvastatud COVID-19 haigus. 

 Respiratoorsete haigusnähtudega (eelkõige kurgvalu, kuiv köha, palavik) õpetajad ja 
teised töötajad peavad koju jääma. 

 Igal hommikul kooli (kooli bussi peatusele) tulnud õpilastel mõõdetakse 
kehatemperatuuri ning kui indikaator on 37,2 või kõrgem, vanemad palutakse lapse koju 
viia. Selleks, et tagada kehatemperatuuri korralik mõõtmine, koolituleku aeg 
kooskõlastatakse klassiõpetajaga ning võib juhtuda, et see aeg võib muutuda sõltudes 
nädalapäevast või tunniplaanist. 

 Vajadusel isoleeritakse haiguskahtlusega lapsi kooli isolaatorisse (nt laps on haigestunud 
õppepäeva jooksul või tuli kooli üksinda). Isoleeritud õpilase järelevalve tagavad 
koolitöötajad tööajagraafiku alusel, mille koostab õppealajuhataja. 

 Kooli ruumides tagatakse kvaliteetne ventilatsioon ja regulaarne tuulutamine. 
 Koolis kasutamisel olevaid puhastus- ja desinfitseerimisvahendeid hoitakse lukustatud 

ruumis. Desinfitseerivat toodet on lubatud kasutada ainult etiketil toodud kasutusjuhiste 
järgi. 

 Kooli töötajad ning õpilased pesevad käsi voolava vee ja seebiga (või kasutavad käte 
desinfitseerimisvahendit) iga kord kui tulevad koolimajja ning iga 2 tunni tagant. 

 Kooli õppepäeva jooksul õpilased kasutavad ruume ainult eelnevalt määratud marsruudil; 
T1., T1.-2. ja hooldusklassi õpilased viibivad (sh toitlustamisajal) esimesel korrusel; 
võimalusel veedavad lapsed rohkem aega värskes õhus koolihoovis. 

 Õpilaskodu kasvandikud elavad tubades ühe kaupa, liitrühmades peavad olema kogu aeg 
ühe ja sama rühma lapsed. Õpilaskodu kasvandiku ning pikapäevarühma õpilaste 
koosseis peab olema võimalikult muutumatu. 

 Kooli ruumides üritused korraldatakse lähtudes Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud 
piirangutest ja Kultuuriministeeriumi soovitustest. 

 



Õpetajad ja teised töötajad peavad jälgima ja õpetama, et: 
 Lapsed ei kasutaks teiste laste prille, joogitopsi, lusikaid vms; 
 Köhides ja aevastades tuleb nina ja suu katta küünarvarre või salvrätikuga; 
 Kasutatud salvrätik tuleb kohe pärast kasutamist ära visata ja pesta käed seebiga; 
 Pesemata kätega ei tohiks puudutada ja hõõruda silmi; 
 Käsi peaks pesema tihti (vähemalt iga 2 tunni tagant) ning soovitavalt 15-20 sekundi 

jooksul, näiteks “Jänku Juss peseb käsi” multikat kasutades ja näidata lastele ette, kuidas 
käsi õigesti pesta; 

 Käsi peaks kuivatama paberrätikuga. 
 
Info, mille õpetaja peab õpilaste vanematele edastama: 

 Kooli tulekul vanemad koolimajja ei pääse, aga nad peavad ootama õpilase 
kehatemperatuuri mõõtmist ja kinnitamist, et laps osaleb õppetöös. 

 Respiratoorsete haigusnähtudega (eelkõige kurguvalu, kuiv köha, palavik) lapsi ei tohi 
kooli tuua. Samuti ka neid lapsi, kelle vanematel on tuvastatud COVID-19 haigus. 

 Vanemad peavad vältima oma lapse ning teiste õpilaste nakatamist – kui aevastad või 
köhid, kata oma suu ja nina küünarvarre või salvrätikuga; pese alati käsi õuest koju tulles, 
enne söömist ja pärast tualeti kasutamist; väldi kehalist kontakti täiskasvanute ja lastega, 
kes köhivad või aevastavad; vee joomiseks kasuta isiklikku joogitopsi vms. 

 Haigestunud vanem või haigestunud lapse vanem peab esimesel võimalusel teavitada 
kooli, et on tuvastatud COVID-19 haigus. 


