KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSES ÕPPETÖÖ KORRALDAMINE JA
KOOLIHOONETES VIIBIMINE KOROONAVIIRUSE LEVIKU TINGIMUSTES

Õppetöö koolis toimub tavapäraselt, kuid me jälgime pidevalt viiruse levimist.
Nakkusohu kasvades võib toimuda õppetöö osaliselt ka distantsõppena. Selleks,
et nakkusoht oleks meie koolis minimaalne, järgime kõik kindlaid
ohutusnõudeid.
1. Õppetööle saabumine, koolimajja sisenemine
● Saabudes
kooli,
õpilased
ja
koolitöötajad
desinfitseerivad
õppehoonetesse sisenedes oma käed ukse juures oleva
desinfitseerimisvahendiga.
● Haigena (nohu, köha, palavik) kooli tulla ei ole lubatud!
2. Ohutusnõuete järgimine koolimajas viibides
● Kool varustab riskirühmas olevad õpilased ja töötajad nende soovil
kaitsemaskidega. Kõik õpilased ei pea kandma maski, küll soovitame kanda
maske õpilastel ja töötajatel, kellel esineb kroonilisi haigusi või kes on
vanusgrupis 65+.
● Kaitsemaskid on saadaval peahoones õppeosakonnas, tehnikamajas
õpetajate toas, õpilaskodus administraatori juures.
● Õpilased ja töötajad pesevad käsi voolava sooja vee ja seebiga või kasutavad
desinfitseerimisvahendit.
● Õppehoonete ruume, ukselinke ja inventari puhastatakse ja
desinfitseeritakse regulaarselt.

3.
●
●
●

Õppetöö klassis või praktilise õppe laboris
Õppetöö klassis või õppelaboris toimub võimalikult õpilasi hajutatult.
Vahetundide ajal tuulutatakse õppeklassid.
Vältimaks õpilaste kogunemist siseruumides, tuleb vahetundide ajal
võimalikult palju viibida õues. Õuest tulles tuleb desinfitseerida käsi.
● Praktilist õppetööd
tehes kasutavad õppijad võimalusel isiklikke
õppevahendeid ja isiklikke tööriideid. Õppevahendite järgmisele grupile
kasutada
andmiseks
korraldavad
õpetajad
nende

puhastuse/desinfitseerimise. Vajalikud puhastusvahendid on õppeklassides
selleks olemas. Töövahendeid tuleb vahepeal puhastada ka siis, kui ühte
vahendit kasutab mitu õpilast.
● Õppekäigud saavad toimuda ühe õpperühma kaupa.
4. Lõunatamine koolis
● Lõunatamine koolis toimub ajavahemikul 11:30 – 14:00 õpperühmadele
hajutatult.
● Bistroosse sisenedes tuleb desinfitseerida käed bistroo ukse lähedale
paigutatud desinfitseerimisvahendiga.
● Õpilased ning töötajad hoiavad järjekorras seistes distantsi.
● Õpilased ja töötajad istuvad bistroos võimalikult hajutatult.
5. Koolist lahkumine
● Tundide lõppedes õpilased liiguvad koheselt koju või õpilaskodusse.
● Koolist lahkudes tuleb desinfitseerida käed.
6. Õpilaskodu
● Õpilaskodus elavad õpilased vastavalt õpilaskodu juhataja poolt korraldatud
majutamisele.
● Õpilaskodu ühisruumides viibimine on lubatud järgides hajutatuse nõuet.
● Õpilaskodu administraatorid tagavad järelevalve õpilaskodus viibivate
õpilaste tegevuse üle.
● Õpilaskodu administraatorid omavad ülevaadet õpilaskodus viibivatest
isikutest ja tagavad, et õpilaskodusse ei siseneks selleks mitte ettenähtud
isikud.
● Õpilaskodus kasutatavaid ruume, õpilaste liikumisteid ja inventari
puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt.
Pane tähele!
1) Viirusohu kasvades võivad riskigruppi kuuluvad õpilased ja õpetajad
minna üle distantsõppele ning töötajad saavad töötada kodus.
2) Õpilase või töötaja haigestumisel kodus, tuleb võtta kontakti perearstiga.
3) Kui leiab kinnitust haigestumine COVID-19 viirusesse, tuleb sellest
viivitamatult teavitada kooli.

4) Haigestunuga kokkupuutunud õpilased ja õpperühm suunatakse kaheks
nädalaks distantsõppele. Haigestunud töötajaga kokkupuutunud töötajad
töötavad järgnevad 2 nädalat kodus.
5) Kui õpilasel tekivad hingamisteede haigustunnused koolis, pöördub ta
aineõpetaja poole, kes teavitab sellest rühmajuhajat ja direktorit.
Alaealise õpilase haigestumisest informeeritakse tema vanemaid ja
võimalusel saadetakse õpilane koju.
6) Kui õpilast koheselt koju saata ei ole võimalik, paigutatakse haige õpilane
teistest eraldi ja jälgitakse tema tervist kuni tekib võimalus transpordiks
koju.
7) Ülejäänud õpilased ja töötajad jätkavad tavapärase eluga, jälgides samal
ajal oma tervist.

Vastused haridusvaldkonna korduma kippuvatele küsimustele leiab
ministeeriumi veebilehelt https://www.hm.ee/et/koroona
Praktilisi juhiseid ja materjale koondab Haridus- ja Noorteameti veebileht:
https://harno.ee/distantsope

