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TEGEVUS EPIDEEMIA KORRAL 

Epideemia on nakkushaiguse äkiline puhang, mis haarab suurt hulka koolis viibivaid inimesi 

ning häirib oluliselt õppetegevust. 

Epideemia korral on kandev roll kooliõel, kes teeb kriisimeeskonnale ettepanekud 

ennetusmeetmete tarvitusele võtmiseks või olukorra lahendamiseks. 

Püünsi Kooli kooliõde Anneli Ojala – Petrenko 56 244 473. 

Kriisimeeskonna koosseis ja kontaktid 

Nimi Amet koolis  Kontakt 

Jekaterina Tšerepannikova direktor 56 718 630 

Janne Järva kooli osa õppejuht 56 881 473 

Triinu Puidet lasteaia osa õppejuht 52 721 14 

Inger Kessler  tugikeskuse juht 56 881 905 

Gea Radik huvijuht 56 881 372 

Kris Fain kantselei juhataja 56 983 133 

 

Meetmete rakendamine epideemia ennetamiseks: 

o juhtkonna loata kõrvalisi isikuid koolimajja ei lubata, külalised on terved ja 

vajadusel kannavad kaitsemaski; 

o kõikidele kooli töötajatele  tagatakse isikukaitsevahendid; 

o kõik tualettruumid ja õppeklassid varustatakse kätepesu- ja 

desinfitseerimisvahenditega; 

o desinfitseerimisvahendid jaotatakse koolimajja sektsiooniti laiali nii, et ligipääs 

neile oleks tagatud; 

o kool koristatakse põhjalikult, pinnad puhastatakse ja desinfitseeritakse; 

ukselinke ja käepidemeid desinfitseeritakse vähemalt kaks korda päevas; 

o ruume tuulutatakse pidevalt vahetundide ajal ja võimalusel ka tundide ajal; 

o õpilased suunatakse võimalusel vahetundide ajaks õue; 

o õpilasi hajutatakse vahetundides, sööklas ja garderoobis; 

o olukorra halvenedes seoses viiruse levikuga riigis, hakatakse lapsi hommikul 

kooli tulles kraadima. Selle meetme rakendamisest teavitatakse lapsevanemaid 

eraldi e-kirja teel; 
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o viirushaigestumise kõrgajal jälgitakse ja analüüsitakse õpilaste puudumise 

põhjuseid,  vajadusel korraldatakse õppetöö ümber; 

o kontrollitakse üle ventilatsioonisüsteemi filtri vahetus; 

o koolis täiendatakse digivõimalusi ja -vahendeid, et vajadusel distantsõpet 

paremini korraldada. 

 

▪ Õppetöö ümberkorraldamine epideemia ohu korral: 

o välditakse koolis massiürituste läbiviimist; 

o võimalusel korraldatakse e-õppepäevi; 

o koolis ilmnenud haigusnähtudega õpilane või töötaja isoleeritakse teistest 

(ruum nr 127) ja saadetakse koju või raviasutusse; õpilane või töötaja võib kooli 

naasta siis, kui perearst on tunnistanud ta terveks. 

o riskirühma kuuluvatel lastel ja töötajatel võimaldatakse kodus õppimine või 

töötamine; 

o haigestumisega seotud infot jagatakse tundides ja infotahvlitel; 

o informeeritakse vanemaid. 

 

▪ Info jagamine vanematele: 

o mistahes haigustunnustega (ka kerge nohu ja köhaga) lapsi kooli vastu ei võeta; 

koolipäeva jooksul ilmnenud haigustunnuste korral saadetakse laps koju, 

eelnevalt teavitatakse vanemat; õpilane võib kooli naasta siis, kui perearst on 

tunnistanud ta terveks; 

o soovitatakse lastega rääkida isikliku hügieeni olulisusest (eriti kätepesu); 

o lapsevanemad ei saada lapsi kooliuksest sisse; 

o veendutakse, et klassijuhatajal on olemas vanema kasutusel olevad 

kontaktandmed (telefon, e-post), kuna see on kooli ja pere vahelise suhtluse 

kanal; 

o vanematel soovitatakse kokku leppida peresisene info liikumine kriisiolukorras; 

o massilise viirushaigestumise korral võidakse kool sulgeda ning õppeprotsess 

jätkub distantsilt; 

o COVID-19 

- lapse või pereliikme haigestumisest COVID-19 viirusesse palume koheselt 

teavitada koolijuhti; 
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- juhul kui peres ja/või lähikondsetel on tuvastatud COVID-19 viirus, siis laps 

kooli ei tule, vaid viibib 2 nädalat koduõppel; 

- juhul kui pere ja/või lähikondsed on 14 päeva jooksul naasnud reisilt  kõrge 

nakkusjuhtumitega riikidest, siis laps kooli ei tule, vaid viibib 2 nädalat 

koduõppel. Täpsemat teavet riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse 

saabujatele välisministeeriumi kodulehelt. 

 

▪ Soovituste jagamine õpilastele: 

o õpilane annab viivitamatult õpetajale teada, kui tunneb ennast halvasti; 

o õpilane ei kasuta teiste õpilaste asju (NB! joogipudelid), mille kaudu nakkus 

võib levida; 

o köhides ja aevastades katab õpilane nina ja suu küünarnuki või salvrätiga; 

o õpilane peseb tihti ja korralikult käsi ning kuivatab paberrätiku abil; 

o õpilane viskab kasutatud salvrätiku kohe pärast kasutamist prügikasti.  

 

Tegevused epideemia korral 

▪ Epideemiakahtluse korral teavitatakse kantselei juhatajat või kooliõde. Kantselei 

juhataja teavitab kriisimeeskonda. 

▪ Kooliõde või klassijuhataja/aineõpetaja isoleerib (koolimaja vana osa I korrus ruum 

number 127) nähtavate nakatumise tunnustega õpilase ning annab talle koheselt 

isikukaitsevahendid (kaitsemask ja kummikindad) kasutades ise juba eelnevalt 

isikukaitsevahendeid. Kooliõde või klassijuhataja/aineõpetaja jääb potentsiaalse 

nakatanuga samasse ruumi kuni lapsevanema või vajadusel kiirabi saabumiseni. 

Lapsevanem on kohustatud lapsele järgi tulema.  

▪ Teavitatakse Terviseameti Põhja talitust telefonil 694 3700 ning tegutsetakse vastavalt 

nende juhistele. 

▪ Selgitatakse epideemia tõenäoline põhjus ja võetakse ette meetmed edasise nakatumise 

vältimiseks. 

▪ Edastatakse info vanematele, kes jälgivad oma lapsi ning sümptomite tekkimisel 

pöörduvad tervishoiuasutusse. 

Info vanematele 

Välja saadetav teade peab olema kooskõlastatud Terviseameti Põhja talitusega.  
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Teade peab sisaldama infot juhtunu kohta, ülevaadet abinõudest epideemia edasise leviku 

piiramiseks ning tegevusjuhiseid vanematele. 


