Info seoses kooliaasta alustamisega koroonaviiruse leviku tingimustes
Vastavalt Haridus- ja teadusministeeriumi soovitustele alustame kooliaastat võimalikult tavapäraselt,
mis tähendab, et õppeaasta algab kontaktõppega. Samal ajal säilitame ja arendame distantsõppe
võimekust kogu õppeaasta vältel. Nakkusohu kasvades oleme valmis õppetöö vormi muutmiseks.
Eesmärk on vältida kooli täielikku distantsõppele viimist. Vajadusel korraldame töö ümber, võttes
arvesse kohalikke olusid.
Homme, st 1. septembril algusega kell 11.00 toimub õppeaasta avaaktus Iisaku laululaval. Info
esimese koolipäeva ja busside liikumise kohta leiate kooli kodulehelt ja Stuudiumist. Paneme
lapsevanematele südamele, et vähimagi haiguskahtluse korral jätta laps koju.
Sügiseti on tavapärane, et õppetööd alustatakse kordamisest ja õpilaste taseme selgitamisest. Tänavu
pöörame sellele erilist tähelepanu. Kevadine distantsõppe periood on meile palju õpetanud ning
muutnud ka arusaama õpikeskkonnast, õppimisest, õpetamisest ja oskustest. Väga olulisel kohal nii
õpetajate kui õpilaste jaoks on aja planeerimine ning töö- ja puhkeaja tasakaalu leidmine. Õpilase
distantsõppele jäämine on lapsevanema, õpilase ja kooli ühine otsus.
Hingamisteede haiguste sümptomite korral nagu köha, palavik, kraapimistunne kurgus, üldine
nõrkus- ja väsimustunne, peab õpilane jääma koju ning õppetöös osalemine toimub distantsilt.
Parim viis nakatumisest hoidumiseks korralik kätepesu ning lähikontaktide hulga vähendamine.
Oleme kooli varunud käte desinfitseerimise vahendit, dosaatorid asuvad sissepääsude juures ning igas
õppeklassis. Soovijad saavad koolist maski. Kaitsevahendid (käte desovahendi ning maski) saab
võimalusel lapsele kaasa anda ka lapsevanem. Hommikul palume võimalusel lapsi kooli saata mitte
enne kella kaheksat. Õpilased kogunevad klassiruumi juures, kus algab esimene tund. Hiljemalt kell
8.15 avab õpetaja klassiruumi ukse. Klassi sisenedes peseb ja/või desinfitseerib õpilane käed. Juhised
õigeks kätepesuks on kooli ruumidesse nähtavatesse kohtadesse paigaldatud. Vahetundides
soovitame õpilastel viibida õues, kas koolimaja ees või sisehoovis. Õpetajad tuulutavad ruume
regulaarselt. Korrapidajaõpetajad jälgivad vahetunnis õpilasi ning vajadusel juhivad tähelepanu
lähikontaktidest hoidumise vajadusele. Tungivalt soovitame lapsele kõik koolipäevaks vajalik
hommikul kaasa anda, et õpilased ei peaks vahetunnis poodi minema. Söögivahetundides on sööklas
korrapidajaõpetaja, kes jälgib, et õpilased istuksid laudades klasside kaupa, st ühes lauas istuvad ainult
ühe ja sama klassi õpilased. Pärast tundide lõppu palume võimalusel õpilastel kohe koolist koju minna.
Pikapäevarühmas on bussi ootajad ning õpilased, kes vajavad täiendavat abi õppetöös.
Õppekäike korraldame klasside või rühmade kaupa. Lapsevanemate koolimajja sisenemine on lubatud
põhjendatud juhtudel ja ainult eelneval kokkuleppel kooli personaliga.
Kui viirusoht kasvab ja tekib vajadus õpilasi rohkem hajutada, suuname täielikule distantsõppele
ennekõike vanemate klasside õpilased. Kontaktõppes olevaid nooremate klasside õpilasi saame siis
rohkem hajutada. Püüame jätkata kontaktõppega nii kaua kui võimalik põhikooli esimese, aga ka teise
astme õpilastele ja tuge vajavatele õpilastele.
Kui õpilane on olnud lähikontaktis, see tähendab elas samas majapidamises COVID-19 haigega; on
olnud füüsilises lähikontaktis COVID-19 haigega vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel;
on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel, tuleb
sellest koheselt kooli teavitada ning õpilast kooli mitte saata.

Inimene, kes on olnud lähikontaktis COVID-19 haigestunuga, peab jääma 14 päevaks
eneseisolatsiooni. Isolatsioonis viibides on välistatud ka huviringides, mänguväljakul, kauplustes jm
viibimine.
Kui klassis on tuvastatud COVID-19 haigestumine, suuname haigestunuga kokku puutunud
klassikaaslased kaheks nädalaks distantsõppele. Haigestunu peab perioodi lõpus tegema uue testi,
positiivse testi korral jääb ta endiselt isolatsiooni.
Tulles välisreisilt riigist, kus nakkuskordaja on 16 või enam, tuleb jääda kaheks nädalaks
eneseisolatsiooni. Koolil on õigus suunata kõrge nakatumisriskiga riigist tulnud õppija distantsõppele.
Isolatsioonikohustust ei ole inimesel, kelle lähikondsete hulgas on neid, kes on viimase 14 päeva
jooksul saabunud kõrge haigestumusega riigist või kes on kokku puutunud COVID-19 haigega
lähikontaktis olnud inimesega.
Kui õpilane haigestub koolis viibides, peab ta koheselt teavitama kooli personali. Õpilane peab
haigustunnuste korral pöörduma õpetaja poole, kes teavitab kooli juhtkonda. Õpilase haigestumisest
informeerime tema vanemaid. Haigestunu isoleerime teistest, kasutades selleks kohandatud ruumi.
Haigestunule anname maski. Jälgime haigestunud õpilase seisundit lapsevanema saabumiseni,
terviseseisundi silmnähtavalt halvenemisel helistame 112.
COVID-19 leviku pidurdamise seisukohalt on oluline, et haigestunu (õpilase puhul tema vanem või
seaduslik esindaja) teavitaks kooli, kui COVID-19 diagnoos leidis kinnitust. Kool teavitab juhtunust selle
klassi õpilasi ja lapsevanemaid, kõik selle klassi õpilased jäävad 14 päevaks distantsõppele. Ülejäänud
õppijad jätkavad tavapärase eluga, jälgides samal ajal oma tervist. Sümptomite ilmnemisel tuleb võtta
kohe ühendust perearstiga. Kooli sulgemise üle otsustavad Terviseamet ja kooli pidaja. Sulgemine
tähendab üldjuhul õppetöö jätkumist distantsilt. Distantsõppele jäämisel edastame õpilastele ja
lapsevanematele täiendavad juhised.
Kui kooli piirkonnas on tuvastatud kohapealne COVID-19 levik, annab tegutsemissuuniseid
Terviseamet, lähtudes piirkonna epidemioloogilisest olukorrast.
Terviseamet kinnitab teadusuuringutele tuginedes, et lastel esineb täiskasvanutega võrreldes COVID19 haigust pigem harva. On tõestatud, et COVID-19 haiguse ülekandumine koolikeskkonnas lapselt
lapsele on harv. Samuti on harva ette tulnud olukordi, kus COVID-19-sse haigestunud lapsed oleksid
haigust edasi andnud täiskasvanutele.
Turvalist kooliaastat meile kõigile!

