
LISA 1 Kooli kriisimeeskond 
 

direktor Ljudmila Zaitseva 55569424 ljudmila.zaitseva@pvp.edu.ee 

õppealajuhataja Marina Šenderjuk 5515112 marina.senderjuk@pvp.edu.ee 

õppealajuhataja Galina Juhganson 58141765 galina.juhganson@pvp.edu.ee 

huvijuht Valentina Volkova 55617890 valentina.volkova@pvp.edu.ee 

majandusjuhataja Svetlana Timoshenko 5548261 svetlana.timoshenko@pvp.edu.ee 

sotsiaalpedagoog Natalja Rešetnikova 55991197 natalja.resetnikova@pvp.edu.ee 

psühholoog Natalia Tšesnokova 55566382 natalia.tsenokova@pvp.edu.ee 

kooliõde Natalja Nikandrova 53003092  

sekretär Julija Zhuravleva 55965053 julija.zhuravleva@pvp.edu.ee 

 

 

Olulised kontaktid 

 

Häirekeskus 112 

Noorsoopolitsei 6124561, 6124534 

Veebikonstaabel  jana.frolova@politsei.ee 

Usaldustelefon 126 (eesti k) iga päev kl 17-03 

Usaldustelefon 127 (vene k) iga päev kl 19-23 

Üle-eestiline lasteabitelefon 116111 

Kooli kantselei 6 741 325 

Kooli majandusjuhtaja 6 741 014 

Kooliõde 53003092 

 

  

mailto:ljudmila.zaitseva@pvp.edu.ee
mailto:marina.senderjuk@pvp.edu.ee
mailto:galina.juhganson@pvp.edu.ee
mailto:valentina.volkova@pvp.edu.ee
mailto:svetlana.timoshenko@pvp.edu.ee
mailto:natalja.resetnikova@pvp.edu.ee
mailto:natalia.tsenokova@pvp.edu.ee
mailto:julija.zhuravleva@pvp.edu.ee
mailto:jana.frolova@politsei.ee


LISA 5 REEGLID JA PÕHIMÕTTED COVID-19 RISKIDE MAANDAMISEKS 
 

Kooli keskkond   

1. Kooli fuajees, korrustel, sööklas, spordisaalis on tagatud käte hügieeniks puutevabad 

desinfitseerimisvahendid. Lisaks on söökla juures ja tualettruumides olemas 

kätepesuvahendid, ühekordsed paberrätikud ning kätehügieeni plakatid. Kätehügieeni 

plakatid on paigutatud ka klassiruumidesse. Nakkusohutuse seisukohalt on soovitatud 

kuivatada käsi ühekordse paber-rätikuga, mitte kätekuivatiga.    

2. Koolimajas on tagatud regulaarne ja piisav tuulutamine (vähemalt 15 minutit). Tundide 

ajal on avatud aknad koridorides, tundide vaheajal on avatud aknad klassiruumis.    

3. Igapäevane märgkoristus on korraldatud, koristamisel pestakse erinevad pinnad 

(pingid, lauad, ukselingid, lülitid jm) tõhusalt nõuetekohaste pesemis- või 

desinfitseerimisvahenditega.   

4. Õpilased ja personal on informeeritud kätehügieeni vajadusest. Käsi tuleb pesta sooja 

voolava vee ja seebiga vähemalt 20 sekundit. Kätepesuvõimaluse puudumisel on 

kasutusel alkoholipõhine (vähemalt 70% alkoholisisaldusega) käte 

desinfitseerimisvahend.   

5. Inimestevaheliste kontaktide vähendamiseks on vähendatud erinevate gruppide 

kokkupuutumist nii palju kui võimalik. Üritusi kavandades on kaalutud 

nende korraldamise vajalikkust ja riskide maandamiseks korraldatakse üritusi hajutatult 

klasside või rühmade kaupa.  

 

Lapsevanemad ja õpilased   

1. Haigena kooli mitte tulla! Vähemategi külmetus/viirushaiguste tunnuste ilmnemisel 

(nohu või köha või palavik) jääb õpilane kindlasti koju. Edasise osas konsulteerida 

perearstiga, taotleda COVID-19 testi tegemist.   

2. Kui peres on avastatud COVID-19 haigestunu, siis  jääb õpilane koju ja tuleb 

kooli  pärast seda, kui arst on selleks loa andnud, so peale isolatsioonis olemist ja 

negatiivse testi tulemuse saamist. Lapsevanem informeerib sellest klassijuhatajat.   

3. Kui õpilase COVID-19 diagnoos leidis kinnitust, teavitab lapsevanem sellest kohe 

klassijuhatajat. Haigusjuhust informeerib klassijuhataja  antud klassi õpilasi ja 

vanemaid, õppealajuhatajat või ja direktorit. Kogu kool jääb kaheks nädalaks 

kodusesse karantiini. Haigestunu peab perioodi lõpus tegema uue testi ja kooli tohib 

tulla alles peale negatiivse tulemuse saamist.   

4. Kui õpilane tunneb koolipäeva jooksul, et ta on haigestunud, tunneb ennast halvasti, 

peab ta pöörduma kohe kooliõe poole, kes järgib kehtestatud isoleerimise nõudeid ning 

teavitab seejärel direktorit, õppealajuhatajat, lapsevanemat.    

5. Saabudes koolimajja desinfitseerida käed. Õppepäeva jooksul, sh peale WC kasutamist, 

enne söömist, pesta korduvalt käsi vee ja seebiga. Võimalusel võtta kaasa isiklik pudel 

desinfitseeriva vahendiga.   

6. Iga õpilane püüab võimalikult hoida distantsi teiste õpilastega, vältida suurema 

vajaduseta koolimajas liikumist.    

7. Lastevanematel ei ole lubatud koolimajja siseneda, v.a. kui on kokku lepitud õpetajaga 

või juhtkonna liikmega. Õpetaja tuleb lapsevanemale vastu.    

8. Õpilastel on võimalus vajadusel või soovikorral kanda maski.    

9. Õppeaasta jooksul ei ole soovitatav reisida väljapoole Eestit, eriti riikidesse, kus on 

kõrge nakkuskordaja ja mille kohta on kehtestatud karantiinikohustus.   

10. Kui olete viibinud välisreisil, siis jälgige nimekirja maadest, mille puhul tuleb viibida 

14 päevases karantiinis. Karantiiniajal kooli mitte tulla. Karantiinis olekust teavitada 

klassijuhatajat.    

11. Soovi korral võivad õpilased kasutada koroonaäppi HOIA.EE.    



Kooli personal   

 

1. Õpetaja lähtub oma töös koolis kehtestatud reeglitest ja kokkulepetest, mõistab oma 

rolli ja vastutust.   

2. Haigena ja külmetus/viirushaigustunnus(t)e ilmnemisel kooli ei tule.    

3. Õppeaasta jooksul ei ole soovitatav reisida väljapoole Eestit, ennekõike riikidesse, kus 

on kõrge haiguskordaja. Välisreisid ja rahvusvahelised üritused on edasilükatud.   

4. Tulles välisreisilt riigist, kus nakkuskordaja on 16 või enam, on kohustus jääda kaheks 

nädalaks eneseisolatsiooni. Koolil on õigus suunata kõrge nakatumisriskiga riigist 

tulnud õppija distantsõppele. Ajakohase info riikide ja liikumispiirangute kohta 

Eestisse saabujatele leiab Välisministeeriumi kodulehelt: https://vm.ee/et/ teave-

riikide-jaeneseisolatsiooninouete-kohtaeuroopast-saabujatele.    

5. Õpetajad vähendavad otsekontakte, kasutavad rohkem e-keskkondi, võimalusel 

järgivad 2+2 põhimõtet.   

6. Soovi korral võivad õpetajad kasutada isikukaitsevahendeid (nt kaitsemaski, visiiri).    

7. Koolis annab õpetaja nõuandeid, jälgib ja tuletab õpilastele igapäevaselt  meelde käte 

pesemise ja vahemaa hoidmise vajadust. Noorematele õpilastele näitab praktiliselt 

kätepesutehnika ette.    

8. Õpetaja juhendab õpilasi hingamisteede hügieeni. Kui aevastatakse või köhitakse, siis 

tuleb katta oma suu ja nina ühekordse salvrätikuga ning visata siis see koheselt 

prügikasti ja puhasta seejärel käed. Kui ei ole salvrätikut, siis kasutada oma varrukat 

(küünarvarre osa), aga mitte paljast kätt.   

9. Kui õpetaja märkab haigustunnusega last, suunab teda kooliõe juurde, informeerides 

sellest klassijuhatajat või õppealajuhatajat.    

10. Õpetaja korraldab klassiruumi tuulutamise vahetunnis (vähemalt 15 min) ning pindade 

desinfitseerimist.    

11. Lastevanematega suhtlemiseks ning koosolekute korraldamiseks on soovitatav 

kasutada   e-kanaleid.    

12. Õpetaja loeb oma e-posti iga tööpäeva algul ja lõpul.   

13. Soovi korral võib õpetaja kasutada koroonaäppi HOIA.EE.   

 

Õppetöö korraldus   

 

Koolimajja sisenemine ja väljumine õppepäeval 

 Kõik õpilased sisenevad peaukse kaudu.   

 Sissepääsu juures on administraator, kes vajadusel mõõdab õpilase kehatemperatuuri.   

 Koolimajast väljuvad õpilased peaukse kaudu.   

 Kõik koolitöötajad sisenevad ja väljuvad peaukse kaudu.   

 Korrapidamine koolis toimub graafiku alusel juba varasematel aastatel väljakujunenud 

korra kohaselt. Kõik kabinetid jäävad vaheajaks avatuks, õpetaja viibib sel ajal kas 

klassis või koridoris klassi läheduses.   

   

Õppimine  

 Õppetöö toimub vastavalt tunniplaanile.    

 Õppetöös on kasutusel õuesõpe ja he ilma korral õpilastel on soovitatav 

viibida vahetundide ajal õues.   

  

Õpilaste toitlustamine   

 1. – 5. klassid – 10.35 – 10.55   

 6. – 9. klassid – 11.40 – 12.00   
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 Õpetaja viib õpilased sööklasse, jälgib korda sööklas ning annab õpilastele märku 

õigeaegseks lahkumiseks.   
  
Teabevahetus 

 Teabevahetuseks kasutatakse kooli kasutuses olevaid kokkulepitud teavitamise 

kanaleid (e-kool, e-aadresside listid, kooli koduleht, Facebook, infotahvlid jm).    

 Kooli õppetöö korralduse päevakohane info on infosildina väljas kooli välisuksel.    

 Teabevahetuse korraldab koolijuht, kes koos kriisimeeskonnaga otsustab info liikumise 

ühtse kokkulepete formaadi suhtluseks personaliga, õpilastega ja vanematega. 

Kommunikatsiooni (va meediapäringud) kontaktisik on direktori poolt määratud kooli 

töötaja, kes koostab, edastab ja vahendab infot lähtudes riiklikest ja linna kesksetest 

suunistest.    

 Meediapäringutele vastab ainult koolijuht, kes annab kooli pidajaga või Terviseametiga 

kooskõlastatud infot. Enne meediasuhtlust teavitab koolijuht  oma asutuse 

meediasuhtlusest (intervjuud, kajastused, ajakirjanike päringud) vallavalitsuse 

kontaktisikut. COVID-19 haigusjuhtumite korral teavitab haridusasutuse juht kindlasti 

ka vallavalitsust.   

 
 


