Käitumisplaan COVID-19 ehk koroonaviiruse ennetamiseks/leviku piiramiseks Kallemäe Koolis.
Koostatud 9.03.2020 infotunnis.
Tegevusplaan.
I Ennetav osa
1. Klassijuhatajad koguvad info laste või nende pereliikmete reisimiste või tulevaste reisplaanide
kohta. Koolivaheajal toimunud reiside kohta koguti info vaheaja lõpuks. Lisaks palutakse
kodudel mõelda läbi tegutsemisplaan juhuks, kui peaks juhtuma halvim ehk Terviseamet
soovitab koolipidajal kool karantiini panna ning lapsed koduõppele suunata. Lisaks telefonitsi
teavitamisele saadetakse iga lapse perele kiri järgmise sisuga:
Lp. Lapsevanem!
Kindlasti olete läbi meedia kursis COVID-19 ehk koroonaviiruse levikuga nii maailmas kui ka Eestis.
Seoses sellega on kõigil haridusasutustel palutud välja töötada tegevusplaan juhuks, kui majast leiab positiivse
kinnituse esimene viirusekandja ehk haige on testitud ja tal on tuvastatud koroonaviirus. Sellisel juhul võib minna
koolipidaja ja kooli ühisel otsusel kool n.ö. karantiini ning lapsed jäävad kahenädalasele koduõppele (s.t. lapsed
peavad viibima kodus takistamaks viiruse edasikandumist). Käesolevaga palume igal perel läbi mõelda oma
tegevusplaan juhuks, kui juhtub halvim ja laps peab jääma koju.
Taolise olukorra ennetamiseks palume kõigil vanemail, kes ka ise või koos lapsega on reisinud riskipiirkondadesse
või piirkondadesse, kust reisides võib lennukites või lennujaamades kokku puutuda riskipiirkondadest tulevate
reisijatega, jätta oma laps 14 päevaks koju n.ö. karantiini. Samuti on palve kõigile vanemaile, et kui teie
perekonnast või lähikondsetest kellelgi on diagnoositud koroonaviirus ja te ise või teie laps on temaga kokku
puutunud, informeerida sellest kooli. Kindlasti jätta laps sel juhul kaheks nädalaks koju.
Hetkel koolis ühtki viirusekandjat pole ning jätkub tavapärane koolitöö. Olukorra muutumisest teavitatakse teid
esimesel võimalusel.
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2. Aineõpetajatel ja klassijuhatajatel läbi mõelda õppetegevus koduõppe ajaks.
3. Eeskätt klassijuhatajatel ja ka teistel kooli töötajatel informeerida õpilasi ja personali
kätehügieeni vajadusest. Käsi tuleb pesta sooja voolava vee ja seebiga ning kasutada
alkoholipõhist käte desinfitseerimisvahendit.
4. Klassidesse, WC –de seintele ja infostendidele on pandud Terviseameti poolsed
hügieenijuhised.

II Tegevusplaan võimaliku nakatumise kahtluse või nakatumise korral
5. Kui on saabunud info mõne lapse või tema pereliikmete reisimisest kriisipiirkonda, jääb laps
juhul, kui ta oli reisil või tal on olnud kokkupuude nende pereliikmetega, 14 päevaks koju
jälgimisele. Kui laps ise reisil ei käinud ning perel on võimalik laps paigutada hooldusteenusele
või vanavanemate, teiste sugulaste jne. juurde 14 päevaks nii, et ta reisil käinutega ei kohtu,
võib laps koolis käia.
6. Kui on saabunud info mõne lapse või tema pereliikmete reisimise piirkondadesse, kus
reisimise käigus võib kokku puutuda inimestega kriisipiirkonnast, paluda jätta laps juhul, kui
ta oli reisil või tal on olnud kokkupuude nende pereliikmetega, 14 päevaks koju jälgimisele.
Kui laps ise reisil ei käinud ning perel on võimalik laps paigutada hooldusteenusele või
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vanavanemate, teiste sugulaste jne. juurde 14 päevaks nii, et ta reisil käinutega ei kohtu, võib
laps koolis käia.
Koroonaviiruse kahtluse korral tuleb küsida kinnitust lapsevanemalt, kas tõesti laps on tulnud
riskipiirkonnast või tal on olnud otsekontakt laboratoorselt kinnitatud COVID-19 nakatanuga
ja kas lapsele on tehtud koroonaviiruse test. Kui ta on olnud riskipiirkonnas ja testi pole tehtud,
tuleb võtta ühendust vanemaga ja paluda tal esimesel võimalusel lapsele järele tulla ning võtta
ühendust perearstiga.
Kui koroonaviiruse kahtlusega õpilane osutub kinnitatud COVID-19 juhuks, teavitab
Terviseamet kooli juhtkonda ja küsib õpilase lähikontaktsete nimekirja. Terviseamet teavitab
kõiki lähikontaktseid ja jagab neile käitumissoovitused.
Juhul, kui kahtlus ei leidnud laboratoorset kinnitust, teavitab lapsevanem sellest
haridusasutust ning jälgib last kodus kuni täieliku paranemiseni.
Juhul, kui koroonaviiruse juhtum leidis kinnituse, võtab Terviseamet ühendust
haridusasutusega ning selgitab koos selle juhtkonna välja kontaktsed. Kooli sulgemise vajaduse
üle otsustab koolipidaja koos koolijuhtkonnaga lähtudes konkreetsest olukorrast ja vajadusel
konsulteerides Terviseametiga. Üldjuhul soovitatakse nakkuse kinnituse puhul kool sulgeda
juhul, kui pole võimalik määratleda kõiki kontaktseid.
Kool informeerib tuvastatud haigusjuhtumist kooliperet.
Nakatunuga lähikontaktis viibinud õpilastel ja õpetajatel tuleb jääda koju 14 päevaks, mille
jooksul korraldatakse vajadusel koduõpe. Sel ajal tuleb vältida ka osalemist huvi- ja
sporditegevustes ja viibimist avalikes kohtades.

