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Kinnitatud direktori poolt (digiallkirjaga) 09.03.2020.

Tegevusplaan õppehoone(te) sulgemiseks ja pausiks TLPK tavapärases tegevuses seoses viiruse

COVID-19 levikuga

Täies ulatuses rakendub tegevusplaan TLPK põhikooli puhul, lasteaias mööndustega (v.a õppetöö osa) ja 

arvestades sealset töökorraldust, õpetajate rolle ning õpilaste vanust.

Tegevusplaan lähtub kahenädalasest perioodist, kuid on vajadusel kohaldatav pikemale perioodile. 

0-päev

Selgub vajadus õppetöö ajutiseks lõpetamiseks tavapärases vormis ja õppehoones tegevuse peatamiseks: 

õpilase või töötaja haigestumise tõttu või viiruse üldise leviku tõttu riigis ja/või linnas. Vajaduse aluseks 

võib olla meditsiiniline diagnoos, Tartu linnavõimu või üleriiklik korraldus.

1) Direktor teavitab ettevalmistatud tegevuskava rakendamisest juhtkonna ja kooli pidaja juhatuse liikmeid 

ning informeerib samas (nii Stuudiumis kui listides) TLPK kogukonda (lapsevanemad, töötajad) kasutusele 

võetud meetmetest. Vajadusel suhtleb direktor kolmandate osapoolte ja meediaga (tagades diskreetsuse 

nakatunu(te) isiku(te) suhtes).

2) Õppealajuhatajad annavad oma kooliastme õpetajate ja klassijuhatajatele järgmised korraldused ning 

jälgivad nende täitmist, õppetöö osas kogu perioodi vältel:

- koguda kõik õpilased klassiruumi. Kui last pole võimalik iseseisvalt koju saata, helistada vanematele, et 

täpsustada õpilastele kojujõudmist, neile järele tulemist.

- saata õpilastele mõeldud ülesanded Stuudiumi vahendusel. Ülesanded koostatakse lähtudes ainekavast ja 

perioodist, lisades õpetajate kontaktid (konsultatsiooniks).

Klassijuhatajad lahkuvad majast, kui on lahkunud viimane nende klassi õpilane. Direktor, 

õppealajuhataja(d) lahkuvad majast, kui on lahkunud viimane töötaja. 

3) Haldusjuht informeerib toitlustajat, koristusfirmat maja sulgemisest. 

4) Arendusjuht informeerib huvikooli juhendajaid ja allrentnike, kõik koolimajas toimuvad tegevused 

lõpetatakse ja üritused jäetakse ära.

5) Koolisekretär paigaldab lahkumisel koolimaja välisuksele teate maja sulgemisest (koos tähtajaga) ja  

jätkab vastamist kooliüldnumbrile/üldmeilile tavapärasel moel.

6) Direktor lahkub majast viimasena, sulgeb ja valvestab koolimaja.



1. päev

1) Koolimaja on tühi, kõik tegevused on lõppenud. Haldusjuht jälgib olukorda koolimajas 

valvestusrakenduse abil, võimalikele häiretele (sissetung, tuli) reageeritakse tavapäraselt. 

2) Õpetajad edastavad õpilastele ülesanded õppetööks Stuudiumi vahendusel ja on telefoni, meili või muude 

virtuaalsete suhtlusvahendite (oma valikult) vahendusel valmis vastama õpilaste ja lapsevanemate 

täpsustavatele küsimustele õppetöö kohta ja kontrollima saavutatud tulemusi. 

3) Kooliõde suhtleb (e-kiri/telefon) regulaarselt haigestunud töötajaga või õpilase vanematega (vajadusel 

kaasates klassijuhatajat), et koguda andmeid tema tervisliku olukorra  kohta. Vanemad ja töötajad peavad 

täiendavatest COVID-19 haigusjuhtumitest informeerima kooliõde ja juhtkonda.

2.-14. päev

1) Esimesel võimalusel algavad, haldusjuhi järelvalvel ja korraldusel, koolimajas koristus- ja 

desinfitseerimistööd. Pärast koristusmeeskonna lahkumist pitseeritakse (kooli templi ja kuupäevaga) 

direktori poolt koolimaja sissepääsud: peasissepääsu siseuks, evakuatsiooniuksed ja majandussissepääs 

(viimased kaks seestpoolt). Kui seejärel siiski tuleb garantiini perioodil äärmisel vajadusel koolimajja 

siseneda (nt reageerimaks häirele), puhastatakse/desinfitseeritakse järgnevalt inimtegevusega seotud pinnad 

ja koolimaja sissepääsud pitseeritakse taas.

2) Kooli tavapärase tegevuse jätkamisest informeerib direktor töötajaid ja lapsevanemaid vähemalt 3 

tööpäeva varem.

3) Haldus- ja arendusjuht informeerivad tegevuse jätkamisest toitlustajat, huvikooli juhendajaid ja 

allrentnikke (selgitades nende tervislikku seisundit!).

 


