
Bioloogilise ohtuteguri Covid-viiruse hindamine, ennetustegevus ja juhtumi  
korral tegevuste järgnevus  

1. Nakatumisrisk töötajate gruppide kaupa  

Riski määramisel on aluseks omavaheliste kokkupuutumiste sagedus.  
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2. Koolis kasutusele võetud ohutusmeetmed nakatumisriski ennetamiseks  

A. Üldised  

● Sundventilatsiooni tööaeg ja kiirus  

o Sundventilatsioon alustab täisvõimsusel tööd kell 06.00 ja lõpetab kell 18.00, va  
basseiniala. Ventilatsioon on seadistatud režiimile, kus alates 500 ppm avanevad  
ventilatsiooniklapid maksimaalselt.  

● Pindade puhastus ja desinfitseerimine  

o Täiendavad kokkulepped koristusfirmaga  

● Vahemaa hoidmine ja hajutatus  

● Kehtiva täieliku vaktsineerimiskava läbimise tõendamine  

● Vaktsineerimata töötajad peavad korra nädalas tegema antigeeni kiirtesti. Kiirtesti teeb  
kooliõde.  

● Testi ei pea tegema töötaja, kes esitab tööandjale:  

o tõendi viiruse läbi põdemise kohta viimase kuue kuu jooksul;  

o mitte vanema kui 72 tundi tagasi saadud PCR-testi tulemuse;  

o või mitte enam kui 48 tundi tagasi saadud antigeeni kiirtesti tulemuse juhul, kui  
see on tehtud tervishoiuteenuse osutaja juures.  

● Termokaamerad sisenemisel koolimajja  

● Vanemad üldjuhul koolimajja ei tule, va erijuhtudel. Vajadusel saadab  
vanem/eestkostja/muu saatja õpilase välisukseni  

● Koolimajja sisenev külaline esitab:  

o covid-tõendi,  

o või mitte vanema kui 72 tundi tagasi saadud PCR-testi tulemuse;  

o või mitte enam kui 48 tundi tagasi saadud antigeeni kiirtesti tulemuse juhul, kui  
see on tehtud tervishoiuteenuse osutaja juures.  

Covid-tõendi kontrolli eest vastutab külalise kooli kutsunud töötaja  

o QR-koodi skänner on leitav kontroll.digilugu.ee  

● Üldised meetmed rakenduvad ka koosseisuvälistele inimestele (sh tugiisikud,  
praktikandid, koosseisuvälised ringijuhid jne)   

B. Isikukaitsevahendite kasutamine  

● Maskide kasutamine on soovituslik siseruumides (sh koolibussis, kui koos on erinevate  



pesade õpilased), kus distantsi hoidmine ei ole võimalik  

3. Käitumine nakkusjuhtumi korral 
HAIGUSTUNNUSTEGA ÕPILANE/TÖÖTAJA JÄÄB KOJU  

COVID – juhtum ja lähikontaktsed  

Covid-juhtum koolis  Covid-juhtum väljaspool kool 

Koolis jätkavad käimist:  

● haigustunnusteta alla 12-
aastased  õpilased;  

● vaktsineeritud 12-19-aastased   

õpilased;  

● vaktsineerimata üle 12-aastased  
õpilased vanema nõusolekul 
tehtud  testi (kiirtest kohe ja 
vähemalt 72h  tunni möödudes 
PCR-test)   

negatiivse tulemuse korral;  

● täiskasvanud, kelle   

vaktsineerimiskuur on lõpetatud, 
st  et neil on kehtiv COVID-tõend;  

● inimesed, kes on 
koroonahaiguse  läbi põdenud ning 

kelle arst on   

terveks tunnistanud ja sellest on   

möödunud vähem kui 6 kuud;  

● inimesed, kes on haiguse   

läbipõdemise järel saanud ühe 
doosi  vaktsiini ning saavutanud   

maksimaalse kaitse;  

● inimesed, kes on pärast 
esimest  vaktsiinidoosi 

haigestunud   

koroonahaigusesse ning kelle arst   

on terveks tunnistanud. 

Koolis käimist jätkavad:  

● vaktsineeritud 12-19-aastased   

õpilased;  

● täiskasvanud, kelle   

vaktsineerimiskuur on lõpetatud, 
st  et neil on kehtiv COVID-tõend;  

● inimesed, kes on 
koroonahaiguse  läbi põdenud ning 

kelle arst on   

terveks tunnistanud ja sellest on   

möödunud vähem kui 6 kuud;  

● inimesed, kes on haiguse   

läbipõdemise järel saanud ühe 
doosi  vaktsiini ning saavutanud   

maksimaalse kaitse;  

● inimesed, kes on pärast 
esimest  vaktsiinidoosi 

haigestunud   

koroonahaigusesse ning kelle arst   

on terveks tunnistanud. 

 

 

Lihtsustatud kord koolisisese covid-juhtumi puhul vaktsineerimata 12-19-aastastele õpilastele  
laieneb vaid koolis käimisele. Muud tegevused (huvitegevus, teatris, kinos jne käimine) on  
piiratud.   

4. Tegevused koolisisese Covid-juhtumi korral (vt Lisa1)  



1. Haigestumisest teatamine  

a. Õpilase puhul teavitab vanem klassijuhatajat  

b. Töötaja teavitab otsest juhti  

2. Info saaja kaardistab lähikontaktsed  

3. Info saaja edastab haigestunu ja lähikontaktsete nimed ja andmed direktorile 
4. Direktor koostöös kooliõega otsustavad olemasolevate andmete põhjal, kes üldisest  

karantiinikorrast on vabastatud.  

5. Direktor esitab Tervisametile karantiini jäävate lähikontaktsete tabeli.  

6. Edasise õppe-kasvatustöö korraldamiseks jagab direktor karantiini jäävate õpilaste ja  
töötajate nimed õppealajuhatajate ja kogupäevakooli juhatajaga, kes koordineerivad  
edasist tööd.  

7. Direktor saadab karantiini jääjatele koolipoolse teate (õpilaste puhul vanematele) 


