
Õppetöö korraldamine ja tervisekaitse tagamine koroonaviiruse leviku 

tingimustes 
 

 

2020/2021 õppeaasta algab koolis tavapärase kontaktõppega ning varem vastu võetud 

kaitsemeetmeid rakendades. Kool jälgib pidevalt viirusohu olukorda ning jooksvalt teeb 

piirangute kohta otsuseid, millest teavitab kutsehariduskeskuse õppijaid ja töötajaid 

viivitamatult. Haigusjuhtude kiire kasvu puhul toimub õppetöö distantsõppena. Nakkusohu 

vähendamiseks peab iga kutsehariduskeskuse õppija, töötaja või külaline järgima ohutusnõudeid. 

 

1. Kooli sisenemine 

 

• Kooli võivad tulla ainult terved, ilma haigussümptomiteta isikud! 

• Haigussümptomite ilmnemisel tuleb jääda koju ja võtta ühendust oma perearstiga. Kui on 

olnud kontakt COVID-19 haigestunud inimesega, tuleb grupijuhendajale teada anda. Kooli 

tulla ei ole lubatud! Sellisel juhul toimub õppe distantsõppe vormis. 

• Kooli sisenedes ja sealt väljudes tuleb oma käed desinfitseerida ukse juures oleva 

antiseptilise kätepuhastusvahendiga. 

• Sissepääs kooli toimub ainult peaukse kaudu. Peauks on avatud:  

• Narva õppekohas: Kreenholmi 45, E-R: 7.00-20.45; Raudtee 3, E-R: 7.00-20.30. 

• Sillamäe õppekohas: Tallinna mnt. 13, E-R: 7.00-20.30. 

• Jõhvi õppekohas: Kutse tn. 13, E-R: peauks, F korpus 7.30-20.30.          

• Õpilased panevad üleriided riidehoidu, hoones Raudtee 3 klassiruumide  riidenagidele, 

üleriietes õppehoonetes ei viibita. 

 

2. Ohutusnõuete järgimine koolis viibides 

 

• Koolis viibimine, õppetöö klassis või koolipraktikal toimub võimalikult hajutatult.  

• Kaitsemaski kandmine ei ole kõigile kohustuslik, kuid soovitav krooniliste haigustega ja 

60+ vanuserühma inimestele. 

• Õpilastele väljastab kaitsemaske grupijuhendaja.  

• Kooli sisenevad  töötajad saavad kaitsemaskid kätte valvelaudadest või  oma osakonna juhi 

käest. 

• Kaitsemaskide kasutamise juhendid on õppehoonete peasissekäigu ustel. 



• Kasutatud kaitsemaskid/kindad tuleb panna erimärgistusega prügikastidesse, mis asuvad 

välisuste juures. 

• Kõigile on kohustuslik käte pesemine voolava sooja vee ja seebiga või 

desinfitseerimisvahendi kasutamine kooli tulles, pärast WC-s käiku, enne sööki  jne.  

• Käte desinfitseerimisvahendid on liikumisteedel nähtavates kohtades ja õpetajate tubades. 

• Vältige võimaluse korral näo puudutamist kätega! 

• Õpperuumi tuulutamine vahetunni ajal on kohustuslik. 

• Õppehoonete ruume, ukselinke ja inventari puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt. 

• Praktilist õppetööd  tehes kasutavad õppijad võimalusel isiklikke õppevahendeid ja isiklikke 

tööriideid. Õppevahendite järgmisele grupile kasutada  andmiseks korraldavad  õpetajad 

nende puhastuse/desinfitseerimise. Selleks on vajalikud puhastusvahendid õppeklassides 

olemas. Töövahendeid tuleb vahepeal puhastada ka siis, kui ühte vahendit kasutab mitu 

õpilast. 

• Arvutiga töötades puhastavad/desinfitseerivad õpilased töö lõppedes  õpetaja juhendamisel 

arvuti ekraani, hiire, klaviatuuri, kõrvaklapid jm arvutitööga seotud vahendid.  

 

3. Toitlustamine koolis 

  

• Sööklasse sisenedes tuleb desinfitseerida või pesta käed vee ja seebiga.  

• Õppijad ja töötajad istuvad sööklas võimalikult hajutatult. 

• Distantsõppe korral toimub toidupakkide jagamine. 

  

4. Koolist lahkumine  

 

• Kooli ruumides viibitakse nii vähe kui võimalik ja mitte rohkem kui vajalik. 

• Tundide lõppedes õpilased ei kogune gruppidesse ning ei jää pärast õppetööd kooli 

ruumidesse, vaid liiguvad koheselt koju või õpilaskodusse. 

 

5. Õpilaskodu 

 

• Õpilaskodus elavad õpilased vastavalt õpilaskodude juhatajate poolt korraldatud 

majutamisele. 

• Õpilaskodus viibides tuleb järgida viiruse tõkestamise ohutusreegleid.  



• Õpilaskodu administraatorid tagavad järelevalve õpilaskodus viibivate õpilaste tegevuse üle.  

• Õpilaskodu administraator  omab ülevaadet õpilaskodus viibivate isikutest ja tagab, et 

õpilaskodusse ei siseneks selleks mitte ettenähtud isikud. 

• Õpilaskodus kasutatavaid ruume, õpilaste liikumisteid ja inventari puhastatakse ja 

desinfitseeritakse regulaarselt. 

 

Pane tähele! 

• Haigussümptomite ilmnemisel tuleb jääda koju ja võtta ühendust oma perearstiga! Tuleb 

teha COVID-19 test ning testi tulemusest teavitada grupijuhendajat. 

• Positiivse COVID-19 testi korral suunatakse haigestunuga kokku puutunud õppijad ja 

õpperühm, kus õpilane õpib, kaheks nädalaks  distantsõppele. 

• Haigestunud töötajaga kokku puutunud töötajad töötavad järgnevad 2 nädalat kodukontoris. 

• Haigussümptomite ilmnemisest koolis tuleb õpilasel sellest teavitada grupijuhendajat. 

• Alaealise õpilase haigestumisest informeeritakse tema vanemaid ja võimalusel saadetakse 

õpilane koju. 

• Haigussümptomitega õpilane läheb kooli tervisespetsialisti vastuvõtule. Tervisespetsialist 

otsustab,  kas saata õpilane koju või kutsuda välja kiirabi. Õpilase nakatumisel COVID-19 

viirusesse suunatakse õpperühm ja temaga kokku puutunud teised õpilased kaheks nädalaks 

distantsõppele. 

• Ülejäänud õpilased ja töötajad jätkavad tavapärase õppega, jälgides samal ajal oma tervist. 

 

Oleme hoolivad, järgime reegleid ning hoiame enda ja teiste tervist! 


