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KINNITATUD 

Kajamaa Kooli direktori 11.11.2020 käskkirjaga nr 1-4/30 

 

 

KAJAMAA KOOLI COVID-19 ENNETAMISE JA TÕKESTAMISE PLAAN  

 

1. Üldosa 

 

Kajamaa Kooli ennetamise ja tõkestamise plaan seoses COVID-19 levikuga on läbi arutatud 

ja heaks kiidetud kooli juhtkonna poolt 10.11.2020 ning põhineb Vabariigi Valitsuse, 

Terviseameti, Haridus-ja Teadusministeeriumi, Andmekaitse Inspektsiooni ja Haridus- ja 

Noorteameti soovitustel ja juhistel seoses COVID-19 haigusega. 

 

Kajamaa Kooli kui hariduslike erivajadustega õpilaste haridusasutuse eesmärk on toimida 

oma töökorralduses võimalikult tavapärasel viisil.  

Käesoleva plaani eesmärk on ennetada ja vähendada koroonaviirusest tingitud mõjusid, et 

vältida kooli täielikku sulgemist ning olukorrast tulenevalt hakkama saada õppetööga 

distantsilt. 

 

Kajamaa Koolis õpib 45 õpilast, töötab 16 õpetajat, 5 tugispetsialisti ja 6 koolitöötajat. 

Õpilaste arvust ja koolimaja suurusest tulenevalt on kõikidel õpilastel ja koolitöötajatel 

igapäevane kontakt üksteisega.  

Õpilaste arv klassides on 4-8 õpilast klassis. Õpetajate toas viibib vahetunnis 3 kuni 4 

õpetajat. Õpetajate töökoosolekud toimuvad MS TEAMS vahendusel ja samal ajal hajutatuna 

söögisaalis. 

 

 

2. COVID-19 leviku tõkestamise olulised ennetusmeetmed koolis 

 

Koolimajas viibimine 

Koolimajas viibivad reeglina ainult õpilased, õpetajad ja koolitöötajad. Koolimajas viibivad 

vaid terved õpilased, õpetajad ja koolitöötajad. Haigustunnustega õpilane või koolitöötaja 

saadetakse koju. Lapsevanemaid koolimajja ei lubata, välja arvatud äärmisel vajadusel ja 

eelneval kokkuleppel juhtkonnaga. Külalised (nt tööülesandeid täitvad ametnikud, 

hoolduspersonal) tohivad koolimajja siseneda vaid eelneval kokkuleppel kooli direktoriga. 

Kõik koolimaja külastajad registreeritakse e-päevikus Stuudium - Tera kursusel. 

Kõigil külastajatel on kohustus desinfitseerida või pesta käed ning kanda ühekordset maski 

või oma isiklikku maski. Koolimaja uksed suletakse kell 08:15. 

 

Käte hügieen 

Garderoobis on puutevaba käte desinfitseerimisvahend ning võimalus pesta käsi seebi ja 

sooja veega, kuivatamiseks on ühekordsed paberrätikud. Garderoobis desinfitseeritakse või 

pestakse käed igal hommikul enne klassiruumi minemist. Esimesel korrusel söögisaali kõrval 

seinal on käte desinfitseerimisvahend. Teise korruse koridori seinal on käte 

desinfitseerimisvahend. 
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Kolmanda korruse kolmes kabinetis on käte desinfitseerimisvahendid. Kahes õueklassis on 

käte desinfitseerimisvahendid. Kätepesuruumides on kätehügieeni plakatid. Kätehügieeni 

olulisusest informeerib ning vajadusel näitab praktikas ette ja selgitab õpilastele eelkõige 

klassijuhataja või teised koolitöötajad. Direktor informeerib koolitöötajaid hügieeninõuetest. 

 

Maski kandmine 

Kaitsemaskide kasutamine koolis on vabatahtlik ning koolis viibivatele riskirühma 

kuuluvatele õppijatele ja õpetajatele on soovituslik. Kool on soetanud koolitöötajatele 

korduvkasutatavad maskid ja soovijatele visiirid.  

Maski ei pea kandma: 1) alla 12aastased lapsed, 2) juhtudel, kui see ei ole tervislike põhjuste 

(nt hingamisraskuste, teatud psüühikahäirete, allergiate) tõttu võimalik. 

 

Ventilatsioon 

Koolimajas puudub ventilatsioonisüsteem. Koostöös klassijuhatajate, õpetajate ja õpilastega 

tuulutatakse igal vahetunnil klassiruume. Perenaine tuulutab kooli saali ja söögiruumi. Teiste 

töötajate (sotsiaalpedagoog, psühholoog, direktor, jt) kabinette tuulutab kabineti haldaja. 

 

Inimeste vaheline kontakt 

Välditakse kallistamisi. 

Välditakse kehalises kasvatuses rühmamänge, ühiskasutatavate õppevahendite kasutamist. 

Kehalise kasvatuse õppevahendid desinfitseeritakse tunni lõpus puhastusvahendiga. 

Kooliürituste kavandamisel ja korraldamisel järgitakse hajutatuse printsiipi. 

Õppekäikudele minnakse klassiti või kui on võimalik õppekäik korraldada nii, et osalevad 

vaid oma koolikaaslased. Välisreisid ja rahvusvahelised üritused on soovitatav edasi lükata.  

Tulles välisreisilt riigist, kus nakkuskordaja on 16 või enam, tuleb jääda kümneks päevaks 

eneseisolatsiooni. Koolil on õigus suunata kõrge nakatumisriskiga riigist tulnud töötaja 

distantstööle ja õppija distantsõppele. Ajakohase info riikide ja liikumispiirangute kohta 

Eestisse saabujatele leiab välisministeeriumi kodulehelt: https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-

liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele. 

 

Igapäevane koristus 

Perenaine teeb igapäevaselt koolimajas märgkoristust. Puhastab peale vahetunde 

trepikäsipuu, ukselingid, lülitid ja muud kontaktsed pinnad nõuetekohaste 

desinfitseerimisvahenditega. 

 

Info jagamine 

Kommunikatsioonijuht koolis on direktor, kes korraldab koolis infovahetust koos 

kriisimeeskonna liikmetega. Koostöös sõnastatakse selge, lihtne ja asjakohane sõnum ning 

tegevusplaan. Direktor edastab ja vahendab infot lähtudes riiklikest ja kohaliku omavalitsuse 

suunistest. Koolikorraldusliku info esmane teabeallikas on e-päevik Stuudium, koduleht, 

kooli Facebooki leht. Kommunikatsioonijuht vahendab infot ja vastab meediapäringutele, 

annab välja koolipidaja ja Terviseametiga kooskõlastatud infot. 
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Haigestunud õpilane, koolitöötaja 

Kui õpetaja avastab klassis haigussümptomitega (nohu, köha, kahvatus, kurguvalu, peavalu, 

nõrkus vms) õpilase, siis õpetaja annab õpilasele maski, palub õpilasel oma töövahendid 

kokku panna ja need kotti asetada. Suunab õpilase koos tema koolikoti ja õppevahenditega 

vabasse klassiruumi II korrusel. Õpilase kehatemperatuuri mõõdetakse kaugloetava 

termomeetriga. Õpetaja kaasab lähima kolleegi olukorda hindama. Klassijuhataja teavitab 

vanemat haigestunud lapsest ja palub esimesel võimalusel lapsele järele tulla. Juhul kui lapse 

enesetunne silmnähtavalt halveneb, helistatakse koolist numbrile 112. 

Koolipäeva jooksul haigestunud koolitöötaja lahkub koheselt kooskõlastatult direktoriga või 

kooli juhtkonnaga töölt. Haigestumise korral võtta ühendust perearstiga või helistada 

perearsti nõuandetelefonile 1220 ja käituda vastavalt juhistele. 

Kooli naasevad terved õpilased ja koolitöötajad. COVID-19 diagnoosi saanud õpilane, 

koolitöötaja, vanem teavitab sellest koheselt kooli. COVID-19 positiivse diagnoosi korral 

teavitab sellest kommunikatsioonijuht delikaatselt ja selge sõnumina kogu kooliperet. 

Kooliga võtab ühendust Terviseameti regionaalosakond ja teavitab kinnitatud diagnoosi ning 

selgitab välja lähikontaktsed koostöös haridusasutusega. Kool osutab kaasabi. 

Lähikontaktseid teavitab Terviseamet ning nad peavad jääma 14 päevaks eneseisolatsiooni ja 

jälgima oma tervist. Sümptomite ilmnemisel võtta koheselt ühendust perearstiga. 

COVID-19 kinnituse korral tuleb koheselt sulgeda kooliruumid, kus COVID-19 positiivse 

diagnoosi saanud õpilane või koolitöötaja on viibinud. Kõik ruumid ja sealsed pinnad 

desinfitseeritakse vastavalt Terviseameti nõuetele ning avatakse 48 tunni möödumisel, kui  

ruumide nõuetekohasest desinfitseerimisest on möödunud vähemalt 6 tundi. 

Kui koolis on COVID-19 haigus, hindab Terviseamet olukorda ja kaalub meetmeid, mida 

tarvitusele võtta sh kooli sulgemise vajadust, lähtudes iga juhtumi eripärast ja võttes arvesse 

piirkonna epidemioloogilist olukorda. Kooli sulgemisega kaasneb üldjuhul õppetöö 

üleviimine distantsõppele. Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse alusel otsustab 

nakkushaiguse epideemilisest levikust tuleneva ohu üle Terviseamet. Kool või kooli pidaja 

võib ajutiselt sulgeda enda juhitava asutuse, kooskõlastades selle Terviseametiga. 

 

Distantsõpe 

Distantsõpet koroonaviiruse leviku tõkestamiseks võib rakendada üksnes äärmise vajaduse 

korral ja lühimaks hädavajalikuks ajaks. Distantsõpet ei tohiks rakendada kauem kui 10 

kalendripäeva, mille järgselt peab uuesti hindama distantsõppe vajadust. 

Hariduslike erivajadustega õpilaste puhul on rangelt soovituslik distantsõpet mitte rakendada, 

välja arvatud juhul, kui vanem on selleks andnud nõusoleku. Distantsõppe edukaks 

rakendamiseks tuleb tagada kõikidele õpilastele sobiv õppekeskkond (sh arvutite või teiste 

tehnoloogliste vahendite kasutamine). 

 

Distantsõpe on õppetöö, mis toimub distantsilt väljaspool kooliruume, kus puudub otsene 

kontakt õpetajatega, kooli- ja klassikaaslastega. Õppetöö toimub e-põhiselt, st õppetöö 

toimub läbi infotehnoloogiliste vahendite. Kajamaa Kool kasutab peamise infokanalina e-

päevikut Stuudium ning videotundide läbi viimiseks MS TEAMS. 

 

Arvutid 

Õppetöös osalemiseks distantsilt on õpilasele vajalik  sülearvuti või lauaarvuti, samuti sobib 

nutitelefon, ja interneti püsiühendust. Juhul kui õpilasel ei ole arvutit või esineb probleeme 

internetiühendusega, siis lahendatakse see koostöös kooli ja kohaliku omavalitsusega. 
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Lapsevanem teavitab kooli, kui peres puudub arvuti kasutamise võimalus. Kool annab 

lapsevanema pöördumisel välja kooli arvuti, mis tuleb tagastada distantsõppe lõppemisel. 

 

Kasutajakonto 

Kõigil Kajamaa Kooli õpilastel ja koolitöötajatel on meiliaadress 

eesnimi.perenimi@kajamaakool.ee Kool kasutab MS Office TEAMS videotundide läbi 

viimiseks ja osalemiseks. Kõik õpilased omavad ja peavad kasutama oma isiklikku Stuudiumi 

kontot.  

 

Õppetöö 

Õppetöö toimub distantsõppel tunniplaanijärgselt. 

Õppeülesanded pannakse kirja e-päevikusse Stuudium hiljemalt õppepäeva hommikuks kella 

9.00ks. Õppetöö ülesanded leiab õpilane Stuudiumist koduste tööde alt.  

Õpetajad ei anna üldjuhul päevastele õppeülesannetele lisaks koduseid töid. 

Õpetaja arvestab antava töö mahtu, õpilaste eripära, nende iseseisvalt õppimise oskust. 

 

Koolikohustus 

Õpilane on koolikohuslane, samuti distantsõppe ajal. Juhul kui õpilane ei saa osaleda 

õppetöös distantsõppe ajal, teavitab ta seda sellest kohe klassijuhatajat. Õpilase haigestumise 

korral teavitab vanem sellest kohe klassijuhatajat.  

 

Suhtlemine 

Õpetaja on õpilasele kättesaadav tunniplaani järgselt tundide ajal, juhul kui ei ole kokku 

lepitud teisiti. Väljaspool tunniaega on õpetaja kättesaadav läbi Stuudiumi suhtluse või 

klassiga kokkulepitud kellaajal MS TEAMSis või muude kokkulepitud suhtluskanalite kaudu 

tööpäeviti 9.00-16.00. Kooli tugispetsialistid toetavad distantsõppel olles õpilasi, 

lapsevanemaid ja koolitöötajaid. Õpetajate ja tugispetsialistide kontaktid ja meiliaadressid on 

leitavad kooli kodulehel koolipere alt https://www.kajamaakool.ee/inimesed/ . 

Suhtlemisel lähtutakse viisakuse headest tavadest ja koheldakse üksteist lugupidavalt, 

järgitakse netiketi ja interneti käitumistavasid ning videotundide head tava. 

 

Videotund 

Videotunnis osalemisel tuleb kasutada MS TEAMS keskkonda õpilase konto ja paroolidega. 

Teistele ei ole lubatud edastada videotundide linke ega paroole. Tunnis osalemiseks tuleb 

võimalusel valida vaikne koht, kus õpilane saab segamatult tunnitööd teha. Videotunni ajal ei 

tohi mängida televiisor, raadio ega kõlada muusika. Enne igat videotundi tuleb kontrollida 

õpilasel/õpetajal, kas sidevahendid töötavad ja on töökorras - mikrofon ja (võimalusel) 

kaamera. Tunnis räägib üks inimene korraga, teistel on mikrofon välja lülitatud. Mikrofoni 

lülitab sisse õpilane, kes õpetaja palvel vastab, saab sõna. Vestlusaknas (chat) kirjutavad 

õpilased ainult tunniga seotud teemadel. Videotunnis korda rikkuvad õpilased eemaldatakse 

tunnist ja nad peavad õppematerjali iseseisvalt omandama ja ülesanded sooritama. 

 

Hindamine 

Hindamine toimub vastavalt Kajamaa Kooli hindamisjuhendile. Õpetajal on õigus kontrollida 

ja hinnata õpilase iseseisvat tööd. Õpetaja võib hinnata õppepäeva ülesandeid. Hindamise 

meetodi ja vahendi valib õpetaja. Teadmiste hindamine ja tagasisidestamine toimub koostöös 

mailto:eesnimi.perenimi@kajamaakool.ee
https://www.kajamaakool.ee/inimesed/
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(aine)õpetajaga. Iga õppeülesande juurde on õpetaja poolt selgelt kirja pandud, kas 

hinnatakse, mida hinnatakse, millises formaadis ja kuhu tuleb töö esitada. Õppeülesannete 

mittetähtaegse esitamise korral märgitakse e-päevikusse T (“tegemata, esitamata töö”) koos 

uue esitamise tähtajaga. 

 

Andmekaitse 

Kool kasutab ühtseid keskkondi õppetöö läbi viimiseks ja korraldamiseks. Nendeks on 

Stuudium, Opiq.ee, Koolikott.ee, TEBO.ee, Kahoot, Quizlet, TaskuTark ning töövahendiks 

on kooli domeeniga e-posti aadressid. Õpetaja võib kasutada oma äranägemise järgi samuti 

teisi keskkondi, mis on lubatud kasutada antud vanuses õpilastel, on turvalised ning ei nõua 

konto loomist õpilase poolt. Välditakse sotsiaalmeedia ja erakasutamiseks mõeldud 

rakendusi. Õpetaja on kohustatud peale õppeperioodi, õppeaasta lõppu kustutama kõik 

õppeülesannetena saadud failid, videod ja fotod. Õppeülesannetena videode ja fotode 

edastamisel tuleb kasutada kooli domeeniga e-posti aadressi. 

  

 

Oluliste mõistete selgitused 

 

COVID-19 (koroonaviirus) on: 

COVID-19 haigust põhjustab koroonaviirus, mis on geneetiliselt sarnane SARS 

koroonaviirusele (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus). 

Kõige tõenäolisemalt on uus koroonaviirus SARS-CoV-2 loomset päritolu, kuid uuringud 

tekitaja algallika ja ülekande viiside kinnitamiseks veel käivad. COVID-19 sümptomid on 

mittespetsiifilised ja nende raskusaste võib olla erinev. Haigus võib kulgeda ilma 

haigustunnusteta, aga samas võib esineda ka raske kopsupõletik, riskirühma kuuluvate 

inimeste puhul võib haigus halvimal juhul ka surmaga. Koroonaviirused levivad enamikel 

juhtudel piisknakkusena (köhimisel, aevastamisel) ja otsekontakti kaudu. Harvem võib viirus 

levida ka saastunud pindade kaudu. Seni teadaoleva info kohaselt säilib SARS-CoV-2 viirus 

toatemperatuuril kuni 3 päeva (allikas:Terviseamet). 

 

Lähikontaktne on inimene, kes: 

1. elas samas majapidamises COVID-19 haigega; 

2. on olnud otseses füüsilises kontaktis COVID-19 haigega (nt kätlemine), vähemalt 15 

minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel; 

3. on olnud otseses kontaktis COVID-19 haige eritistega ilma kaitsevahendeid 

kasutamata (nt on peale köhinud, aevastatud, kasutanud patsiendi salvrätti paljaste 

kätega); 
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4. on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis (sh söögiruumis, nõupidamisruumis, 

haigla ooteruumis jne) vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel; 

5. viibis transpordivahendis sümptomaatilise COVID-19 haige läheduses, sh isikud, kes 

istusid samas reas ja 2 rida ees- või tagapool, COVID-19 haige reisikaaslased ja 

hooldajad (allikas: Terviseamet). 

 

Eneseisolatsioon on: 

1. COVID-19 kinnitatud haige peab püsima arsti otsusel eneseisolatsioonis, mille puhul 

kehtivad inimesele samad nõuded, mis VV "Karantiini kehtestamine koroonaviirusest 

SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 haiguse diagnoosiga isikutele, nende isikutega 

koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele või haiguse diagnoosiga 

isikuga muul viisil lähikontaktis olnud isikutele" korralduses karantiini korral. 

Mõlema alusel võib lahkuda inimene eneseisolatsioonist vaid erandjuhtudel 

(hädajuhtum, politsei korraldusel, haiglasse transport tervise halvenemisel vms). 

 

2. COVID-19 kinnitatud haige lähikontaktne peab jääma eneseisolatsiooni, mille puhul 

kehtivad inimesele samad nõuded, mis VV "Karantiini kehtestamine koroonaviirusest 

SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 haiguse diagnoosiga isikutele, nende isikutega 

koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele või haiguse diagnoosiga 

isikuga muul viisil lähikontaktis olnud isikutele" korralduses karantiini korral. 

Lähikontaktne saab karantiini lühendamiseks teha mitte varem kui 10. päeval 

koroonaviiruse testi, mille tulemus peab olema negatiivne. 

 

3. COVID-19 nakkusesse haigestunu lähikontaktsete puhul ei käsitleta eneseisolatsiooni, 

st kodus püsimise nõude rikkumisena seda, kui inimene lahkub ajutiselt oma 

viibimiskohast, et hankida igapäevaseks toimetulekuks hädavajalikku ja kui muul 

viisil ei ole selle hankimine võimalik. Hädavajaliku all mõeldakse eelkõige toitu ja 

ravimeid. Sel juhul peab inimene võtma kasutusele kõik meetmed, et viiruse 

võimalikku levikut tõkestada, sh kasutama näomaski, kasutama kindaid või 

desinfitseerima käsi, hoidma distantsi teiste inimestega ning valima kodust 

lahkumiseks sellise kellaaja, kus on teiste inimestega kokkupuutumise võimalus 

väikseim. 

 

4. Eneseisolatsiooni puhul saab haigushüvitist (allikas:Terviseamet). 

https://www.riigiteataja.ee/akt/115052020021
http://www.riigiteataja.ee/akt/329102020005?LeiaKehtiv
http://www.riigiteataja.ee/akt/329102020005?LeiaKehtiv
http://www.riigiteataja.ee/akt/329102020005?LeiaKehtiv
http://www.riigiteataja.ee/akt/329102020005?LeiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/115052020021?LeiaKehtiv
http://www.riigiteataja.ee/akt/329102020005?LeiaKehtiv
http://www.riigiteataja.ee/akt/329102020005?LeiaKehtiv
http://www.riigiteataja.ee/akt/329102020005?LeiaKehtiv
http://www.riigiteataja.ee/akt/329102020005?LeiaKehtiv
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Liikumispiirang on: 

1. Juhul kui koroonaviiruse test osutub positiivseks, kehtib Teile liikumispiirang ning 

Teil on keelatud lahkuda oma elukohast alates koroonaviiruse diagnoosimisest kuni 

tervenemiseni. Elukohast võib lahkuda vaid tervishoiutöötaja või politseiametniku 

korraldusel või hädajuhtumi korral, kui ohus on Teie elu või tervis. Positiivse 

diagnoosi saanud inimese perele kehtib samasugune liikumisvabaduse piirang. 

2. Erandina võib haigustunnuste puudumisel lahkuda oma elukohast juhul, kui: 

 pereliige on tervishoiutöötaja või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke 

teenuseid osutav inimene 

 kui ta hangib elukoha või viibimiskoha läheduses igapäevaseks toimetulekuks 

hädavajalikku ja see ei ole muul viisil võimalik. Seejuures tuleb järgida kõiki avalikus 

ruumis liikumise piiranguid 

 kui elukohas on välistatud igasugune kontakt koroonaviiruse diagnoosi saanud isikuga 

 õues viibimiseks, kui järgitakse kõiki varem kehtestatud liikumisvabaduse piiranguid 

avalikus kohas (allikas: Terviseamet). 

Karantiin on: 

1. Karantiini korral ei tohi inimene oma elukohast või püsivast viibimiskohast lahkuda, 

selle saab kehtestada VV oma korraldusega või TA haldusaktiga, kui on oht eriti 

ohtliku või uudse ohtliku nakkushaiguse leviku oht nakkuskoldest väljapoole. 

2. Karantiini puhul saab haigushüvitist (allikas: Terviseamet). 
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Olulised kontaktid 

 

Kooli kriisimeeskond: 

Merit Udusalu (direktor, kriisimeeskonnajuht)  telefon 53488068 

Merike Ots (psühholoog)     telefon 5036297 

Piret Laast (perenaine)     telefon 56647217 

Külli Rauam (juhiabi)      telefon 53308711 

Inga Lilienberg (sotsiaalpedagoog)     telefon 56666246 

Lilian Voog (tugisüsteemi juht/HEV õppe koordineerija) telefon 53069596 

 

 

Koroonaviiruse infotelefon      1247 või + 372 600 1247 

Perearsti nõuandetelefon      1220 või + 372 6346 630 

Haridus- ja Teadusministeeriumi infotelefon  5690 0353 või 5690 0340 

(tööpäeviti kell 9.00-17.00)  

Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja õppenõustaja telefon  7350750 (tööpäeviti kell 12-16) 

 

  



10 
 

Olulised COVID-19 lisamaterjalid  
1. Vabariigi Valitsus: https://www.kriis.ee/et https://www.kriis.ee/et/koroonaviiruse-abc 

2. Hariduse valdkonna juhised https://www.kriis.ee/et/haridus-kultuur-sport  

https://www.hm.ee/sites/default/files/distantsoppe_korralduse_juhis.pdf  

3. Spordi valdkonna juhised https://www.kriis.ee/et/kultuur-sport-ja-uritused  

4. Haridus- ja Noorteameti juhised koolidele https://www.kriis.ee/et/trennid-ja-

huviringid  

5. Terviseamet https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus   
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