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Gustav Adolfi Gümnaasiumi COVID-19 
viiruse leviku tõkestamise plaan



ROHELINE stsenaarium
• Viiruse levik on kontrolli all, lisanduvate nakatunute hulk 

ööpäevas on madal.
• Riikliku mõõdikuna Tallinnas  COVID-19 haigusesse 

nakatunuid tuvastatud ei ole või nakatunute arv ei ületa 
Tallinnas 25 uue nakatunu piiri 100 000 elaniku kohta kahe 
nädala jooksul.

• Koolid on avatud, toimub tavapärane õppetöö. 
• Järgitakse üldisi hügieenireegleid ja võimalusel hajutamise 

nõudeid.



KOLLANE stsenaarium
• Riigis on kehtestatud hädaolukord või on mitmeid piiranguid 

viiruse leviku tõkestamiseks. 
• Kahe nädala jooksul lisandub Tallinnas rohkem kui 25 uut 

nakatunut 100 000 elaniku kohta.
• Koolid on avatud, kuid vajalik on kontaktõppes olevaid õpilasi 

hajutada (50% täituvus).
• Soovitav on korraldada õppetöö hajutatult.



PUNANE stsenaarium
·

• Riigis on kehtestatud eriolukord. 
• Kahe nädala jooksul lisandub Tallinnas rohkem kui 50 uut 

nakatunut 100 000 elaniku kohta.
• Koolid on suletud ja õpilased on viidud distantsõppele.
• Osaline kontaktõpe toimub vaid vajaduspõhiselt HEV õpilastele 

eelnevalt läbimõeldud kava ning kõiki osapooli puudutavate 
kokkulepetega.  



Õpilase või töötaja haigestumine ·
• Koolis haigestunud töötaja peab teavitama haigestumisest 

laiendatud juhtkonda (õppetooli juhatajat ja koolijuhti) ja kohe 
koju minema.

• Haigestunud õpilane pöördub õpetaja või kooliõe poole, kes 
teavitab juhtkonda, seejärel peab õpilane koju minema.

• Alaealise õpilase puhul tuleb kutsuda vanem õpilasele järele. 
• Kui õpilase terviseseisund enne vanema kohale jõudmist 

silmnähtavalt halveneb, helistada 112. 
• Õpilane või töötaja võib kooli naasta siis, kui perearst on 

tunnistanud ta terveks. 



Õpilase või töötaja haigestumine COVID-19 
viirusesse 

·

• Õpilane, tema vanem, koolitöötaja või Terviseamet teavitab 
kooli, kui COVID-19 kahtlus on leidnud kinnitust.

• Terviseamet koos kooliga selgitab välja inimesed, kes olid 
haigestunud inimesega sümptomaatilisel perioodil 
lähikontaktis. 

• Kool teavitab juhtunust selle klassi, grupi liikmeid ja 
vanemaid. 

• Teavitamisel ollakse delikaatsed, mainimata haigestunu nime 
jm andmeid, mis teda äratuntavaks teeks.



Lähikontaktiks loetakse olukorda, kus 
täiskasvanu või laps:
·

• elab samas majapidamises COVID-19 haigega;

• on olnud otseses füüsilises kontaktis COVID-19 haigega (nt 
kätlemine) vähemalt 15 min ja vähem kui 2 m kaugusel;

• on olnud otseses kontaktis COVID-19 haige eritistega ilma 
kaitsevahendeid kasutamata 

(nt on peale köhitud, aevastatud, kasutanud viirusekandja 
salvrätti paljaste kätega);



Lähikontaktiks loetakse olukorda, kus 
täiskasvanu või laps:
·

• on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis (nt klassiruumis, 
saalis jne) vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel;

• on viibinud transpordivahendis sümptomaatilise COVID-19 
haige läheduses, sh:

- isikud, kes istusid samas reas ja 2 rida ees- või tagapool,

- COVID-19 haige reisikaaslased ja hooldajad.



Õpilase või töötaja haigestumine COVID-19 
viirusesse 
·• Lähikontaktseid teavitab Terviseamet ning nad peavad jääma 

koju 14 päevaks isolatsiooni ning jälgima hoolikalt oma tervist.

• Ülejäänud koolitöötajad ja õpilased võivad jätkata oma 
tavapärast elu, kuid tuleb hoolikamalt jälgida oma tervist. 
Sümptomite ilmnemisel tuleb võtta kohe ühendust 
perearstiga. 



Õpilase või töötaja haigestumine COVID-19 
viirusesse 
·• Kui mõnes klassis või õpperühmas tuvastatakse COVID-19 
viirusesse haigestumine, siis läheb haigestunuga kokku 
puutunud klass või õpperühm kaheks nädalaks 
distantsõppele.

• Kui õpetajal tuvastatakse COVID-19, siis temaga 
lähikontaktis olnud õpetajad ja õpilased jäävad kaheks 
nädalaks distantsõppele.

• Haigestunu peab perioodi lõpus tegema uue testi, 
positiivse testi korral jääb ta endiselt isolatsiooni.



Õpilase või töötaja haigestumine COVID-19 
viirusesse 
·

• COVID-19 diagnoosi kinnituse korral peab koheselt sulgema 
kooliruumid, kus COVID-19 viiruse positiivse diagnoosi 
saanud õpilane või töötaja on viibinud. 

• Ruumid on lubatud avada 48 tunni möödudes ruumide 
sulgemisest tingimusel, et ruumide nõuetekohasest 
desinfitseerimisest on möödunud vähemalt 6 tundi. 

• Kui pole võimalik kindlaks teha pindu ja ruume, mis 
võivad olla COVID-19 viirusega saastunud, tuleb 72 
tunniks sulgeda kogu hoone. 



Kooli- ja õppetöö korraldus GAGs

ROHELINE stsenaarium
• Koolis osalevad õppetöös vaid terved lapsed ja töötajad.
• Õpilane, kes saabub kõrge riskipiirkonnaga välisriigist jääb 2 

nädalaks koduõppele.
• Koolimajja sisenemisel mõõdetakse termokaamerate abil 

kõikide sisenejate kehatemperatuuri.
• Koolimajja sisenemisel desinfitseeritakse käed.
• Vanemad ja külalised ei sisene koolimajja v.a eelneva 

kokkuleppeta ja 1. klassi vanemad esimese 2 nädala jooksul.



Kooli- ja õppetöö korraldus GAGs
ROHELINE stsenaarium

• Koolis järgitakse üldisi hügieeni reegleid, teemat käsitletakse 
septembri esimestel nädalatel kõikides klassijuhataja 
tundides (sissekanne eKoolis). 

• Kõikides õppeklassides on desinfitseerimisvahendid pindade 
puhastamiseks. Õpetaja vastutab laudade puhastamise eest, 
kui õpilased vahetuvad klassiruumis.

• Klassiruume jm ühiskasutatavaid ruume tuulutatakse 
õppetundide vahel vähemalt 15 minutit.

• Õppetunni pikkus võib olla lühem kui 45 min, et tagada 
ruumide tuulutamiseks, pindade puhastamiseks, 
temperatuuri mõõtmiseks ja söömiseks vajalik aeg.



Kooli- ja õppetöö korraldus GAGs
ROHELINE stsenaarium

• Söögivahetunnid on jaotatud kahte vahetusse.
• Õppetöö korraldus on tavapärane. 
• Vanem võib jätta lapse koduõppele, kui soov on põhjendatud 

või vajadus vältimatu. 
• Vanem esitab avalduse koolijuhile, eKoolis märgib 

klassijuhataja puudumise märkega “koduõppel”- “k”.
• Kodus oleku ajal vastutab vanem ise oma lapse õppimise eest, 

sest distantsõpet regulaarsete videotundide ja 
eriülesannetega saab õpetaja rakendada ainult juhul, kui 
terve klass on kodudes. Sellisel juhul on õpetajate 
töökoormus kontrolli all. 



Kooli- ja õppetöö korraldus GAGs
KOLLANE stsenaarium

• Õppetöö toimub kõikides kooliastmetes vahetustega, 
arvestades õppehoonete 50% täitumist.

• 1. nädalal jääb distantsõppele Kotzebue õppehoones II 
kooliaste, peamajas gümnaasiumiosa õpilased. 

• 2. nädalal jääb distantsõppele Kotzebue õppehoones I 
kooliaste (v.a 1. klassid), peamajas progümnaasiumiosa 
õpilased. 1. klassid distantsõppele ei jää. 

• HEV õpilaste (tõhustatud või eritoe otsusega õpilased) õpe 
toimub vastavalt oma klassi plaanile, kas nädal distants- või 
kontaktõppes. Vajadusel ja võimalusel lähtutakse õpilaste 
individuaalsetest vajadustest.



Kooli- ja õppetöö korraldus GAGs
KOLLANE stsenaarium

• Hindamine toimub tavapärase koolis kehtestatud hindamise 
korra alusel.

• Riskirühma kuuluvad õpilased ja koolitöötajad võivad jätkata 
õppetööd distantsõppe vormis.

• Kontaktõpet läbiviivad õpetajad kasutavad isikukaitse-
vahendeid (visiir/kaitsemask). 



Kooli- ja õppetöö korraldus GAGs
KOLLANE stsenaarium

• Õppetöö toimub üldjuhul koduklassipõhiselt v.a 
rühmatunnid.

• Koduklassid paiknevad võimalikult hajutatult (erinevatel 
korrustel ja õppehoonete tiibades).

• Õpilased kasutavad koduklassides kogu aeg sama 
õppekohta, ei tehta rühmatöid. 

• Kui klassis õpetaja vahetub, siis lahkuv õpetaja 
puhastab/desinfitseerib oma töölaua.

• Klassiruumi tuulutatakse vähemalt 15 min iga õppetunni 
järel.



Kooli- ja õppetöö korraldus GAGs
KOLLANE stsenaarium

• Rühmatunnid toimuvad tunniplaanijärgsetes ruumides ja 
gruppides.

• Kui klass vahetub, desinfitseerib õpetaja/õpilane 
töölauad.

• Jõusaali- ja spordi- jm ühiskasutuses olevaid 
õppevahendeid puhastatakse pärast igat kasutamist.

• Klassiruumi tuulutatakse iga õppetunni järel vähemalt 15 
min.

• Koolis kohapeal õppivatele lastele tagatakse koolilõuna, 
distantsõppel olevatele õpilastele soovi korral nädala 
toidupakk (vajalik eelnev registreerimine). 



Kooli- ja õppetöö korraldus GAGs
PUNANE stsenaarium

• Koolimaja on õppetööks suletud.
• Kõik kooli sisenevad isikud (ka töötajad) fikseeritakse.
• Mängu- ja spordiväljakud on suletud.
• Rakendatakse väljatöötatud distantsõppe põhimõtteid. 
• Õppetöö korraldus ja hindamine toimub koolis kehtestatud 

vastava korra alusel. 
• Toimuvad iganädalased töökoosolekud, õppetoolide 

koosolekud ja veebikoolitused.



Kooli- ja õppetöö korraldus GAGs
PUNANE stsenaarium

• Kõikides õppeainetes toimuvad distantsõppe raames 
videotunnid. Videotunnid on fikseeritud eKoolis vastava 
sissekandega.

• Õpetaja edastab õpilastele õigel ajal distantsõppe ülesanded 
eKooli koduste ülesannete kaudu. 

• Klassijuhataja korraldab iga nädal klassijuhatajatunde 
videotundidena. 

• HEV (otsusega) õpilastele on tagatud kontakttunnid koolis 
või distantstund 50% ulatuses õppetööst, vajadusel tehakse 
kohandusi õppetöös.



Kooli- ja õppetöö korraldus GAGs
PUNANE stsenaarium

• Kool laenutab distantsõppeks vajadusel ja võimalusel 
õpetajatele ja õpilastele sülearvuteid.

• Distantsõppel kasutatakse sobivaid keskkondasid järgides ka 
HTM, HARNO nõuandeid ja GAGs kasutuses olevaid 
õppekeskkondi.

• HEV õpilastega kontaktõpet läbiviivad õpetajad kasutavad 
isikukaitsevahendeid (visiir/kaitsemask).

https://docs.google.com/document/d/1zgeNSpoqRhzNvxMch3LkFtjCdWgt9t31ZHro9GWaZkY/edit
https://docs.google.com/document/d/1zgeNSpoqRhzNvxMch3LkFtjCdWgt9t31ZHro9GWaZkY/edit
https://docs.google.com/document/d/1zgeNSpoqRhzNvxMch3LkFtjCdWgt9t31ZHro9GWaZkY/edit


Kooli- ja õppetöö korraldus GAGs
PUNANE stsenaarium

• Distantsõppel olevatele ja toidupakki soovivatele õpilastele 
korraldab kool koostöös Haridusametiga tsentraalselt 
ühesugused toidupakid 1x nädalas. 

• Kool korraldab õpetajatele ja õpilastele psühholoogilise toe 
kättesaadavuse.

• Kooliõde konsulteerib õpilasi, lapsevanemaid ja kooli 
personali Covid-19, hügieeni  ja teistes terviseküsimustes 
telefoni, e-kirja või muu kanali kaudu.


