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1. septembrist 2020 lähtume järgmistest põhimõtetest:
▪

Koolis võivad käia vaid terved õpilased ja töötajad, haigusnähtudega tuleb jääda koju.
Õpetajal on õigus saata haigusnähtudega õpilane kooliõe juurde, kes vajaduse korral
saadab õpilase koju, teavitades eelnevalt lapsevanemat. Kui haigusnähtudega õpilasel
ei ole võimalik koju minna (nt sõltub ta koolibussist), kontakteerub kooliõde või
sotsiaalpedagoog lapsevanemaga ja palub tal lapsele järele tulla.

▪

Koolimajja sisenemisel ja väljumisel tuleb desinfitseerida käed. Silmi, nina ja suud
võib katsuda vaid puhaste pestud kätega.

▪

Enne koolilõuna söömist on kohustus kõigil õpilastel käsi korralikult pesta.

▪

Klassiruumides on desinfitseerivad vahendid.

▪

Vanemad ja külalised koolimajja üldjuhul ei sisene, v.a eelneval kokkuleppel.

▪

Vanem võib jätta lapse distantsõppele, kui soov on põhjendatud või vajadus vältimatu.
Vanem esitab sellekohase vabas vormis avalduse koolijuhile. Õppimine toimub
vanema vastutusel.

▪

COVID viirusnakkuse korral peres või lähikontaktide hulgas tuleb jääda kaheks
nädalaks isolatsiooni. Puudumise põhjusest teavitatakse kooli avaldusega jääda
distantsõppele.

▪

Terviseamet võtab kooliga ühendust ja teavitab kinnitatud COVID-19 diagnoosist ning
selgitab välja inimesed, kes olid haigestunud inimesega sümptomaatilisel perioodil
lähikontaktis. Tuvastatud lähikontaktsed jäävad koju isolatsiooni 14 päevaks ning
jälgivad oma tervist. Ülejäänud koolitöötajad ja õpilased jätkavad oma tavapärast elu.
Sümptomite ilmnemisel tuleb võtta kohe ühendust perearstiga.

▪

Õpilane võib kooli naasta siis, kui perearst on tunnistanud ta terveks.

▪

Soovitav on kasutada koroonaäppi “HOIA”.

▪

Töö korraldamisel lähtume jooksvalt Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi,
soovitustest.

▪

Üritusi kavandades kaalutakse nende vajalikkust, hinnatakse epidemioloogilist
olukorda ja maandatakse viiruse leviku riske, võimaluse korral toimub üritus hajutatult
ja väiksemates rühmades. Õppekäike ja ekskursioone viiakse läbi enamasti ühe klassi
piires. Välisreise ja rahvusvahelisi kohtumisi lükatakse edasi.

▪

▪
▪
▪
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(piiranguid).Välisriigist tulles tuleb jääda kaheks nädalaks eneseisolatsioon. Koolil on
õigus suunata reisilt tulnud õppija distantsõppele.
Ajakohase info riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele leiab
Välisministeeriumi kodulehelt.
Eri ametkondadest kogutud ülevaatlik teave piiriületuse kohta asub lehel Kriis.ee.
Koroonaviiruse ja liikumispiirangute kohta on võimalik lisainformatsiooni küsida
Häirekeskuse infotelefonilt 1247.

ÕPILASE MEELESPEA
-

-

-

Hoia teistega suheldes piisavat vahemaad. Võimalusel väldi väljaspool koolipäeva
rahvarohkeid kohti, kus on palju võõraid inimesi tihedalt koos.
Iseenda hoidmiseks võid kanda hingamisteid katvat maski.
Kooli tule võimalusel jalgsi või jalgrattaga. Kui tuled koolibussiga vm
ühistranspordivahendiga, on soovitav kanda maski.
Pärast koolimajja sisenemist pese või desinfitseeri oma käed. Desovahendid on
paigutatud välisuste juurde.
Pese käsi tavapäraselt rohkem. Kasuta voolavat sooja vett ja kätepesuvahendit. Enne
koolilõuna söömist on kohustus kõigil õpilastel korralikult käsi pesta.
Silmi, nina ja suud katsu võimalikult vähe, vajadusel vaid puhaste, pestud kätega.
Aevastades või köhides kata suu ja nina ühekordse taskurätiga. Kasutatud taskurätt
viska prügikasti. Kui sul taskurätti ei ole, püüa köhida või aevastada varrukasse. Seejärel
pese käed.
Vahetundides viibi klassist väljas, eelistatuna õuealal, et klassiruume oleks võimalik
tuulutada.
Kui sul on palavik, nohu, kurguvalu, köha, maitse- või lõhnataju kadu või üldiselt halb
enesetunne, ütle seda vanematele.
Kui koolipäeva jooksul su enesetunne halveneb, pöördu kooliõe, klassijuhataja või
mõne teise koolitöötaja poole. Teiste nakatumise vältimiseks pead kandma hingamisteid
katvat maski.
Kui oled haiguse tõttu kodus, püüa jälgida Stuudiumi ja õpi distantsilt.

TEADMISEKS LAPSEVANEMALE
-

Kui lapsel on palavik, nohu, kurguvalu, köha, maitse- või lõhnataju kadu või üldiselt
halb enesetunne, peab laps jääma koju. Soovitav on konsulteerida perearstiga.
Lapsevanem teavitab lapse puudumisest klassijuhatajat Stuudiumi kaudu.
Kui lapse tervislik seisund võimaldab õppida, palume jälgida õppetöö kulgu Stuudiumis
ja toetada lapse õppimist.
Haigestunud õpilane võib kooli naasta pärast tervenemist. Kahtluse korral, kas laps on
terve, on soovitav pidada nõu perearstiga.
Koolil on õigus paluda lapsevanema kirjalikku kinnitust, et tema hinnangul on laps
terve.

-

-

Kui lapsel on köha või nohu põhjustav krooniline haigus, mis ei ole nakkusohtlik,
teavitab lapsevanem sellest klassijuhatajat või kooliõde.
Haigusnähtudega õpilase võib klassijuhataja, aineõpetaja, juhtkonna liige või kooliõde
saata koju, eelnevalt lapsevanemat teavitades.
COVID-19 viirusnakkuse korral peres või lähikontaktsete hulgas peab õpilane jääma
koju. COVID-19 leviku pidurdamise seisukohalt on lapse vanemal või tema seaduslikul
esindajal kohustus teavitada COVID-19 diagnoosist klassijuhatajat.
Tervisliku seisundi võimaldades õpib laps kodus viibides distantsõppel. Õppetöö
toimumise eest vastutab lapsevanem.
Lapsevanem siseneb koolimajja ainult eelneva kokkuleppe alusel.
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Saku Gümnaasiumi 2020/2021 õppetöö korraldamine vastavalt kolmele stsenaariumile:

Rohelise stsenaariumi realiseerumise kriteeriumid
Õppetöö korraldamine koolis. Koolimaja on avatud, toimub tavapärane õppetöö. Järgitakse
üldisi hügieeni reegleid ja võimalusel hajutamise nõudeid. Viiruse levik on kontrolli all ja
lisanduvate nakatunute hulk ööpäevas on madal – täielik kontaktõpe.

Kollase stsenaariumi realiseerumise kriteeriumid
Riigis on kehtestatud hädaolukord või on mitmeid piiranguid COVID-19 haiguse leviku
tõkestamiseks. Koolis on tuvastatud COVID-19 haigusesse nakatunuid. Viiruse levik süveneb,
aga kogu kooli ei pea sulgema:
Õppetöö korraldamine koolis. Algkoolimaja jätkab tööd tavapäraselt.
1. - 5. klassi õpilastele toimub võimalusel 100% ulatuses õppetöö koolis. Õppetöö viiakse läbi
koduklassides, v.a praktilised tegevused ainekabinettides.
Õpilased püsivad vahetundides oma klassi koridorides.
Õpilased sisenevad ja väljuvad koolimajast enda klassile määratud välisuksest.
Vajadusel hajutatakse õpilaste söögivahetundide aegu.
6., 7., 8. ja 9. kl õpilastel vaheldub distants- ja kontaktõpe - kaks nädalat koolis ja nädal kodus.
Gümnaasiumiastmes (10.-12. kl) on õpilased lendude kaupa distantsõppel, kaks nädalat koolis
ja nädal kodus. Vajadusel hajutatakse õpilasi tundide läbiviimisel erinevatesse
klassiruumidesse.
Kool hoiab regulaarset, vajaduspõhise sagedusega kontakti HEV õpilaste ja nende
vanematega.

Punase stsenaariumi realiseerumise kriteeriumid
Kehtestatud on eriolukord, viiruse levik jõuab kevadise laine tasemele või ületab seda – täielik
distantsõpe.
Õppetöö korraldamine koolis. Kool lähtub õppetöö korraldamisel Vabariigi Valitsuse
eriolukorra korraldustest. Koolimaja on suletud ja õpilased on viidud distantsõppele, osaline
kontaktõpe toimub vaid vajaduspõhiselt hariduslike erivajadustega õpilastele eelnevalt
läbimõeldud kava ning kõiki osapooli arvestavate kokkulepetega. Kool hoiab regulaarset,
vajaduspõhise sagedusega kontakti HEV-õpilaste ja nende vanematega. Hindamine on paindlik,
rõhk on õppeprotsessil. Mängu- ja spordiväljakud on suletud.

