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Käitumisjuhend Kajamaa Kooli koolitöötajatele, õpetajatele, õpilastele COVID-19 

ennetamiseks ja maandamiseks 

 

 

Kajamaa Kooli kui hariduslike erivajadustega õpilaste haridusasutuse eesmärk on toimida 

oma töökorralduses võimalikult tavapärasel viisil.  

 

Nakkusohu ennetamiseks ja maandamiseks on kasutusele võetud käitumisjuhend 

koolitöötajatele, õpetajatele, õpilastele: 

 

1. Õppetöös, koolitöös osaleb vaid terve õpilane ja terve koolitöötaja. 

2. Haigussümptomite (nohu, köha, kurguvalu, palavik, hingamisraskused, peavalu, 

iiveldus, jt viirushaiguste tunnused) ilmnemisel jääb õpilane/koolitöötaja koju ja 

võimalusel võtab ühendust perearstiga ning teavitab oma haigestumisest kooli. 

3. Kui õpetaja avastab klassis haigussümptomitega (nohu, köha, kahvatus, kurguvalu, 

peavalu, nõrkus, jms) õpilase, siis õpetaja annab õpilasele maski (igas klassis on 

ühekordsed näomaskid) ning 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 järgi tulla. 

4. Haigustunnustega õpilase klass ei lähe klassist välja enne kui on käed 

desinfitseerinud, avanud klassis aknad. Võimalusel (ilmast tulenevalt) läheb klass 

õueklassi tundi või jalutuskäigule õue, et majaperenaine saaks 

puhastada/desinfitseerida klassi. 

5. Kooli ja tööle tullakse täielikult tervenenuna. 

6. Kui õpilane on saanud kinnitatud positiivse COVID-19 diagnoosi, teavitab 

lapsevanem/lapse eestkostja koheselt klassijuhatajat, kes informeerib sellest kooli 

direktorit, kes tegutseb edasi Terviseameti, Haridus-ja Teadusministeeriumi ning 

koolipidaja kehtestatud juhendite kohaselt. 

7. Kui koolitöötaja on saanud kinnitatud positiivse COVID-19 diagnoosi, teavitab sellest 

töötaja koheselt kooli direktorit, kes tegutseb edasi Terviseameti, Haridus-ja 

Teadusministeeriumi ning koolipidaja kehtestatud juhendite kohaselt. 

8. Kooli sisenemine ja väljumine toimub kooli peauksest. 

9. Koolimajja siseneb õpilane ilma saatjata. 

10. Koolimaja uksed suletakse kell 08:15. 

11. Lastevanemate vestlused ja kohtumised õpetajatega/koolitöötajatega toimuvad 

äärmisel vajadusel ning eelneval kokkuleppel. Võimalusel toimuvad kohtumised 

distantsilt e-põhiselt. 

12. Kõik koolitöötajad on kohustatud direktorile teada andma isikutest, kes kooli 

külastavad. Külalised registreeritakse Stuudiumis-Teras-Külastused.  

13. Logopeed ja psühholoog võtavad individuaalselt õpilase koolimajast teenusele 

õueklassi. 

14. Kooli majaperenaine teeb igapäevaselt koolimajas märgpesu, desinfitseerib peale igat 

vahetundi trepikäsipuu ja ukselingid, õhutab saali ja söögitoa. Jälgib ja tagab 

igapäevase desinfitseerimisvahendite ja käte kuivatamiseks ühekordsete paberrätikute 

kättesaadavuse ja olemasolu kõikidele õpilastele ja koolitöötajatele. 
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15. Iga klass korraldab koostöös klassijuhatajaga oma klassi iga vahetunnise ruumi 

õhutamise. 

16. Distantsõppele üleminekul kasutatakse peamise infokanalina e-päevikut Stuudium. 

17. Distantsõppe õppetöö toimub kehtiva tunniplaani alusel õpetaja poolt juhendatud 

õppetegevusel. 

18. Distantsõppel kasutatakse reaalajas videotunde MS TEAMS keskkonnas.  

19. Distantsõppe korral jätkuvad tugiteenused ja huvitegevus.  

 

 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus, Vabariigi 

Valitsuse korraldused koroonaviiruse SARS-Cov-2 leviku vastastest piirangutest, Haridus-ja 

Teadusministeeriumi, Terviseameti ja Saku Vallavalitsuse välja antud juhiste alusel. 

 


