
Kooskõlastatud juhtkonna liikmete ja kooliõega 10.-14.08.2020

Kooskõlastatud nõukogu liikmetega 14.-18.08.2020

Kooskõlastatud õpetajatega 17.08.2020

Kooskõlastatud juhtkonna liikmete 24.08.2020

Kinnitatud direktori poolt (digiallkirjaga) 24.08.2020

Tegevuskava õppetööks TLPK põhikooli õppehoones Küütri 1 (Tartu) 01.-30.09.2020 seoses

viiruse COVID-19 levikuga

Prioriteedid

a) Inimtegevuse hajutamine, piiramine ja minimaliseerimine koolimajas;

b) Efektiivne kogukonnasisne infovahetus nakkusjuhtumitele ja -kahtlustele reageerimiseks.

1. Üldised põhimõtted

1.1 Koolikogukond on hästi informeeritud kasutusele võetud meetmetest. Vastav info on 

töötajatele, vanematele ja õpilastele pidevalt kättesaadav.

Rakenduslik märkus: Saadetud õpetajatele 17.08, vanematele 19.08 (ja edaspidi korratud). Info

on kättesaadav kodulehel ja koolimajas (lisaks selgitavad viidad ja sildid); tegevuskavast

räägitakse klassikoosolekutel, õppeaasta alguses tutvustavad klassijuhatajad õpilastele

septembrikuu käitumisreegleid.

1.2 Töötajad ja õpilased tunnevad isikukaitsevahendite kasutamist ning järgivad regulaarset käte 

pesemise/desinfitseerimise nõuet. Vajadusel tagab kool töötajatele ja õpilastele 

isikukaitsevahendid.

Rakenduslik märkus: Igas klassis on IKV ja DV komplekt. Töötajad saavad neid koolisekretärilt. 

1.3 Infovahetus kooli ja kodu vahel võimaldab kiiresti reageerida nakkusjuhtumitele töötajate või 

õpilaste ja nende lähikondlaste hulgas, ka haigestumise kahtlustele.

Rakenduslik märkus: Vanemad informeerivad nakkusjuhtumist või -kahtlusest vastava kooliastme

õppealajuhatajat ja kooliõde.

1.4 Haigestunud ega haiguskahtlusega isikud ei tohi kooli tulla. Kooli töötajal on õigus ja 

kohustus haigusnähtudega (nt nohu, köha, kurguvalu, palavik, hingamisraskus) isik koju saata.

2. Meetmed koolimajja sisenemisel

2.1 Kõik koolimajja saabujad desinfitseerivad käed.

Rakenduslik märkus: Kontaktivaba DV on peasissepääsu tamburis. Kätepesu eelistavatel

õpilastel on see võimalik söögisaalis (uksed avatud) ja töötajatel invatualetis, peasissepääsu

kõrval. 

2.2 Tuleb vältida lähikontakte, st ei kätelda ega emmata.

http://www.luterlik.edu.ee/inimesed/kool/
http://www.luterlik.edu.ee/inimesed/kool/


Rakenduslik märkus: Kui ilm vähegi võimaldab, seisab tervitaja peasissepääsu ees välistrepil.

Tervitaja (ja teised töötajad) jälgib, et sissepääsul (tänaval, trepil ega fuajees) ei tekiks „troppi”.

Kaalumisel on nn ootejoonte markeerimine välistrepile.

2.3 Õpilasi kraaditakse igal koolipäeval 1. tunni jooksul. Kui temperatuur on 37 või kõrgem, tuleb

minna koju ja võtta ühendust perearstiga. Samuti toimitakse töötaja või õpilasega, kellel ilmnevad 

nähtavad haigussümptomid.

 Rakenduslik märkus: Haiguskahtlusega töötaja lahkub koheselt koolimajast, õpilase vanemaid

informeeritakse ja ta ootab kojuviimist peasissepääsu fuajees (koolisekretäri kabineti juures).

Õpilase klassijuhataja ja kooliõde täpsustavad perega edasised sammud (sh nakkuskahtluse

selgitamine, võimaliku DÕ pikkus). 

2.4 Lapsevanemaid ega kolmandaid isikuid (nt kullerid, toidu transportijad) siseruumidesse ei 

lasta v.a. äärmisel vajadusel ja vaid ühekordset maski ning kilesusse kandes.

 Rakenduslik märkus: IKV on koolisekretäri kabinetis. 1. klassi õpilased saadab esimesel nädalal

klassi kooli töötaja (üks juhtkonna liikmetest). Huvikooli tegevus on planeeritud algama III

septembri nädalal, esilagu muudatusi ei kavandata, kuid jälgime selleks ajaks kujunevat

olukorda. Lubatud on väljaspool kooli tegetusemisaegu toimuvad rendiüritused, seejärel tuleb

koristada ja desinfitseerida, samuti määrata kindlaks inimeste liikumine majas. Koolipere ühised

hommikuringid toimuvad Jaani kirikus.

2.5 Vastavalt ilmale on koolimaja peasissepääsu välisuks fikseeritud avatud asendisse. 

 Rakenduslik märkus: Peasissepääsu siseuks võib olla avatud asendisse fikseeritud vaid

hommikuse tervitamise ajal.

3. Meetmed koolimajas viibimisel

3.1 Kooliruumides viibivad täiskasvanud ja lapsed peavad omavahel maksimaalset võimalikku 

distantsi.

3.2 Õppetöös on eelistatud tegevused vabas õhus (nt Toomel, Emajõe ääres, kesklinna parkides, 

Botaanikaaias), õuesõpe ja õppekäigud.

Rakenduslik märkus: Õpetajad alustavad väljaspool koolimaja toimuva õppetöö kavandamist

juba augustis.

3.3 5.-8. klassi õpilaste puhul rakendatakse vastavalt võimalusele distantsõppepäevi

Rakendsulik märkus: Vt DÕ päevade graafik käesoleva dokumendi lisas 1. Sel perioodil on ÕM

vastavalt (toitlustuse osas) vähendatud. Kool toetab tehniliste vahenditega neid õpilasi, kes

peaksid seda vajama. 

3.4 Õpilased on koolis väiksemates gruppides, vahetundides klasside kaupa oma korrustel. 

Koolimajast sisse ja välja (nt õuevahetundi, õppekäigule) ning koolimajas (nt saali, sööma) 

liigutakse õpetajate saatel ja võimalikult hajutatult, lähikontakte vältides. Selleks võib kasutada 

evakuatsioonivälisuksi.



Rakenduslik märkus: Saatvad õpetajad (ja vajadusel teised koolitöötajad) jälgivad, et erinevate

korruste õpilased ei seguneks, üldruumides liigutakse klassi kaupa või sama korruse klasside

kaupa. III-IV korruselt tulevad klassid väljuvad ja sisenevad koolipäeva kestel

evakuatsiooniustest, läbimata I korrust. Rõivistutesse-duširuumidesse minekuks-tulekuks tuleb

kasutada oma klassi korrust (kõigil korrustel on selleks sissepääs majandustrepikotta), kehalise

kasvatuse õetunndi minnakse ja sealt tullakse majandustrepikoja sissepääsu kaudu.

3.5 Igal klassil on, milline tualett on nende kasutada. Septembris  hoiavad kõik 2.-8. õpilased 

üleriideid oma klassiruumis. 1.-2. klassi garderoob on senises kohas peasissepääsu fuajees. 

Rakenduslik märkus: Klasside tualetid on märgistatud samal korrusel, töötajate oma on I korruse

invawc. Septembris hoiavad kõik klassid vahetusriideid- ja jalatseid oma klassis (selleks on

klassidesse varnad ja jalatsiriiulid). Saabudes võetakse fuajees välisjalanõud jalast, pannakse

(kile)kotti ja minnakse klassi. 

3.6 Ühest klassiruumist teise ei liigu õpilased, vaid õpetajad. Käsitööklassi kasutamine viiakse 

võimaliku miinimumini, käsitööõpetaja desinfitseerib selle pinnad (lauad, uksed, lingid, 

üldkasutatavad töövahendid) pärast iga tundi.

Rakenduslik märkus: Samadel on korrustel on klassid, kes on koos samades tundides (nt keeled ja

liikumine). Arvestatud on ka 2 uue klassiruumiga IV korrusel (senise pööningusaali asemel).

3.7 Et vältida kooli töötaja lähikontakte ja kontsentratsiooni, määratakse inimeste soovituslik 

piirarv tööruumides. Töötajate hajutamiseks luuakse koolimajas ajutisi töötegemise kohti.

Rakenduslik märkus: Töötajate vastutustundlik käitumine on eeldatud ruumide piirarvudest

lähtumisel. Piirarvud märgitakse tööruumide ustele. Vajadusel luuakse ajutisi lisatöökohti.

Koduklassideks on ka 2 uut klassiruumi IV korrusel. Vajadusel saab töökohti paigutada ka

rõdufuajeesse.

3.8 Söögivahetunnis söövad 4.-8. klassi õpilased oma klassiruumis. Vaid algklassid söövad koos 

klassiõpetajatega  söögisaalis.

Rakenduslik märkus: Toidu transport ja ühekordsed nõud korraldatakse. Käed pestakse oma

klassis või klassi tualetis. Õpetajatel on söögisaalis fikseeritud lauad. 

Sööma asudes on soovitav selle laulmise asemel palvesalm öelda.

3.9 Muusikaõpetuse tunnid toimuvad rõdu fuajees, õpilased on ruumis hajutatult.

3.10 Klasside hommikuringid toimuvad endiselt klassiruumides, soovitavalt oma kohtadel istudes.

3.11 Koosolekud toimuvad kooli saalis (hajutatult) või vabas õhus.

Rakenduslik märkus: Nõnda ka augustikuu koosolekutega! Õppeaasta avaaktusel Peetri kirikus

võetakse osalejate hajutamiseks kasutusele rõdu. Osalejad hajutatakse sisenemisel-väljumisel, et

ustel ja eeskojas ei tekiks inimeste koondumist. Klassipildid (v.a 1. klass) ja töötajate ühispilt

tehakse koolimajas (I nädalal). 

4. Meetmed haigestumise avastamisel



4.1 Kui COVID-19 nakatunud või haigussümptomitega töötaja või õpilane käis koolis ja liikus 

erinevates ruumides, tuleb koolimaja sulgeda Terviseametiga täpsustatud perioodiks.

4.2 Kui COVID-19 nakatunud või haigussümptomitega töötaja või õpilane puutus kokku kindlalt 

piiritletava hulga õpilastega või töötajatega (nt õppekäigul), saadetakse Terviseametiga 

täpsustatud perioodiks antud õpilased distantsõppele ja töötajad töötama kodukontoris.

4.3 Kui töötaja või õpilase leibkonna liikmel või lähikontaktsel esinevad nakkushaigustele omased

sümptomid, tuleb jääda töötajal või õpilasel koju ning konsulteerida edasises oma perearsti, 

kooliõe ja kooliastme õppealajuhatajaga. 

4.4 Kui COVID-19 positiivse testi tulemuse on andnud töötaja või õpilase leibkonna liige või 

lähikontaktne ja töötaja või õpilane käis ikkagi 3-5 päeva enne seda koolimajas või viibis õppetööl

väljaspool koolimaja, toimitakse vastavalt punktidele 4.1 ja 4.2 (sõltuvalt kontaktidest).

4.5 Kui töötaja või õpilane on osutunud lähikontaktseks, kuid pole pärast kontakti koolimajas 

viibinud, tuleb jääda eneseisolatsiooni, jälgida oma tervist, haigustunnuste tekkimisel võtta 

ühendust oma perearstiga ja minna testimisele. Kooli tegevuses sel juhul muudatusi ei tehta, kuid 

jälgitakse tervist ja hügieeninõudeid, ollakse tähelepanelikud.

4.6 Kui töötaja või õpilase leibkonna liige oli lähikontaktne positiivse testi andnud isikuga (nt 

töökaaslane), kuid pole  pärast kontakti koolimajas viibinud, jääb ta terve perega 

eneseisolatsiooni. Kooli tegevuses sel juhul muudatusi ei tehta, kuid jälgitakse tervist ja 

hügieeninõudeid, ollakse tähelepanelikud.

5. Hügieeni, pindade ja ruumide puhtuse tagamine

5.1 Välisukse juurde on paigaldatud käte desinfitseerimisvahend. Desinfitseerimisvahendid on 

kõigis õppe-, söögi- ja tööruumides. 

5.2 Õpetajad ja teised kooli töötajad jälgivad, et õpilased hoolikalt käsi peseksid (nt 

söögivahetunnis). Käsi kuivatada ühekordsete paberrätikutega.

5.3 Puu- ja juurviljad tuleb korralikult jooksva vee all pesta. Soovitav on pesta või desinfitseerida 

ka teised tellitud toidukaubad (nt piimapakendid). 

5.4 Tagada ruumide regulaarne tuulutamine, lisaks ventilatsioonisüsteemile. 

Ventilatsioonisüsteem töötab täisvõimsusel igal koolipäeval kell 08.00-17.00.  

5.5 Majaperenaine desinfitseerib tööle saabudes ukselingid ja käsipuud, koristab koolipäeva 

jooksul regulaarselt tualettruume, rõivistuid-duširuume ja desinfitseerib käsipuud, ukselingid, 

söögilauad ja muud üldruumide sagedased puutepinnad.

Rakenduslik märkus: koristamise ja desinfitseerimise sagedus lepitakse kokku. Rõivistute-

duširuumide puhul pärast iga klassi tundi.

5.6 Koristajad puhastavad desinfitseerimisvahendiga iga päev töö-, söögi- ja õpilaslaudade 

pinnad.



LISA 1 

5.-8. klassi õpilaste distantsõppe perioodid

14-18.09.2020, 7.-8. klass

21-25.09.2020, 5.-6. klass

28.09-02.10.2020, 7.-8. klass


