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PLAAN 

 

1. Üldosa 

1.1 Tallinna 21. Kooli COVID-19 leviku ennetamise ja tõkestamise plaan põhineb hoolekogu 

26.08.2020 ja õppenõukogu poolt 27.08.2020 heakskiidetud reeglitel ja põhimõtetel, Haridus- 

ja Teadusministeeriumi soovitustel ning Tallinna Haridusameti näidisplaanil. 

1.2 Plaani eesmärk on ennetada COVID-19 levikut ja tagada kooli toimimine rakendades 

 1.2.1 hügieenireeglite täitmist 

 1.2.2 astmelisust õppekorralduses 

 1.2.3 inimeste hajutamist koolimajas 

1.2.4 IKT-vahendite, distants-, põim- ja individuaalõppe ning teiste õppevormide 

paindlikku kasutamist 

1.3 Kooli COVID-19 kriisikomisjoni koosseis ja personali rollipõhised ülesanded sätestatakse 

direktori käskkirjaga. 

1.4 Plaanis ettenähtud meetmeid rakendatakse  vastavalt epidemioloogilisele olukorrale koolis 

ja Tallinnas ning Tallinnas kehtestatud stsenaariumitele: 

1.4.1 ROHELINE -  Riikliku mõõdikuna Tallinna territooriumil COVID-19 

haigusesse nakatunuid tuvastatud ei ole või nakatunute arv ei 

ületa Tallinnas 25 uue nakatunu piiri 100 000 elaniku kohta kahe 

nädala jooksul 

1.4.2 KOLLANE –  a) Vabariigi Valitsus on kehtestanud korraldusega hädaolukorra 

COVID-19 haigusesse leviku tõkestamiseks 

 b) Kahe nädala jooksul lisandub Tallinnas rohkem kui 25 uut 

nakatunut 100 000 elaniku kohta 

1.4.3 PUNANE -  a) Vabariigi Valitsus on kehtestanud korraldusega eriolukorra 

COVID-19 haigusesse leviku tõkestamiseks 

 b) Kahe nädala jooksul lisandub Tallinnas rohkem kui 50 uut 

nakatunut 100 000 elaniku kohta 

1.5 Arvestades kooli õpilaste arvu, koolimaja ehituslikku iseloomu (üks õppehoone) ja 

õpilaskonna vanuselist koosseisu ( vaid 1/4 õpilastest kuulub eagruppi, kus nakkusoht on 

väike) rakendatakse erinevate stsenaariumite meetmeid põimitult, hetkeolukorda arvestades. 

 

  



2. Koolimaja 

2.1 Koolimajas hügieeni tagamine 

 2.1.1 Pidevalt töötav ventilatsioon ning klassiruumide piisav ja regulaarne 

tuulutamine, mida korraldavad enne ja peale tundi aineõpetajad. 

2.1.2 Igapäevane nõuetekohane ja Terviseameti soovitustele vastav märgkoristus 

arvestades epidemioloogilist olukorda ja Tallinna hetkel kehtivat stsenaariumi. Kollase 

stsenaariumi korral lisanduvad puutepinnad: käsipuud, ukselingid, lülitid jne. 

2.1.3 Desovahendite, vedelseebi ja paberkäterättide olemasolu kontrollitakse 

igapäevaselt päevakoristaja poolt ja õhtuse koristuse ajal kooli teenindava firma 

koristajate poolt, vajadusel lisatakse vajaminevat. 

2.1.4 Kool omab vähemalt nädalast varu desovahenditest (käte ja pinna), vedelseebist 

ja paberkäterättidest. 

2.2 Koolimajas viibimine 

2.2.1 Koolimajas viibivad reeglina ainult õpilased, õpetajad ja koolitöötajad. 

2.2.2 Lastevanematel ei ole lubatud koolimajja siseneda, v.a. kui on eelnevalt kokku 

lepitud õpetajaga või juhtkonna liikmega. 

2.2.4 Võõrastel ei ole lubatud koolimajja siseneda, välja arvatud õpetaja või juhtkonna 

liikme poolt kutsutud külalised, ametnikud tööülesannete täitmisel ja tehniline 

hooldepersonal kokkuleppel majandusjuhatajaga. 

2.2.3 Kutsuja informeerib kohtumisest turvatöötajat ja tuleb lapsevanemale, külalisele 

või tehnilisele töötajale garderoobi vastu või saadab vastu selleks volitatud 

gümnaasiumiõpilase. Kõik külastajad registreeritakse turvatöötaja juures. 

2.2.4 Kõigil külastajatel on rangelt soovitatav kanda koolimajas viibides meditsiinilist 

maski ja kohustus desinfitseerida majja sisenemisel käed. 

2.2.5 Vajaduse tekkides, kollase stsenaariumi rakendumisel, kontrollitakse sisenejate 

kehatemperatuuri kontaktivaba termoskanneri või digitaalse kraadiklaasiga. 

2.2.6 Täieliku distantsõppe korral, punase stsenaariumi rakendumisel, registreeritakse 

ka kõik majja sisenevad õpetajad ja koolitöötajad ning eritingimustel (HEV jne) 

kontaktõppes osalevad õpilased. 

2.3 Koolimaja osaline või täielik sulgemine 

2.3.1 Nakkuskahtluse või nakkuse avastamise korral suletakse desinfitseerimiseks 

ruum või ruumid. 

2.3.2 Vajadusel eraldatakse kool tsoonideks ja piiratakse või keelatakse liikumine 

tsoonide vahel. 

2.3.3 Koolimaja võidakse täielikult sulgeda 72 tunniks. Eriolukorra ajal on kool 

suletud õppetööks va eritingimustel kontaktõpe HEV-õpilastega eriplaani järgi. 

2.3.4 Sulgemised ja tsoneerimised tähistatakse keelavate ja/või suunavate siltide, 

ohulintide jt abivahenditega. 



2.3.5 Koolimaja õppekorpus, söökla (va ujula fuajee ja koridor, riietusruumid) on 

suletud koolikohustulikele ujujatele ja nende saatjatele teistest koolidest. Ujula 

kasutajad ja nende saatjad sisenevad hoonesse ainult võimla ukse kaudu. 

2.4 Võimla, mänguväljak ja sportimisvahendid õuel 

 2.4.1 Kollase stsenaariumi korral desinfitseeritakse võimlas ja õuealal asuvad mängu- 

ja sportimisvahendeid vastavalt Terviseameti soovitustele. 

 2.4.2 Punase stsenaariumi puhul on mänguväljakud suletud. 

 

3. Õppekorraldus 

3.1 Hajutatus ja astmelisus kontaktõppel 

3.1.1 Koolipäeva algus on hajutatud; saabumised kooli kell 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00. 

3.1.2 Vahetunnid klassidele algavad erinevatel aegadel, need sätestatakse kooli 

päevakavas ja konkreetse klassi tunniplaaniga. Koolikella ei kasutata.  

3.1.3 Tunniplaani koostamisel eelistakse õppimist koduklassides (va 

rühmatundidega ained ja oskusained), vähendatakse õpilaste liikumist ruumide 

vahel. 

3.1.4 V-IX klassi õpilastele on ühel päeval nädalas õppetöö korraldatud kodus e-

õppe või muu õppevormina. 

3.1.5 Gümnaasiumiastme õpilastele on ühel päeval nädalas õppetöö korraldatud  e-

õppe või muu õppevormina.  

3.1.6 Vajadusel ja arvestades epidemioloogilist olukorda Tallinnas ning 

eesmärgiga suurendada hajutamist korraldatakse õppetöö gümnaasiumis 

lennupõhiselt osalise distantsõppega: vahelduvad üks/kaks nädalat statsionaarset 

õpet ja üks/kaks nädalat e-õpet. 

3.1.7 Viiruse ohu kasvades, COVID-19 leidude olemasolul koolis, kollase või 

punase stsenaariumi rakendumisel, suunatakse vanemate klasside õpilased 

täielikule distantsõppele järgmiselt: 

a) gümnaasium 

b) VII-IX klass 

c) V-VI klass 

Jätkatakse kollase stsenaariumi puhul kõiki koolimaja õpperuume kasutades 

hajutatud kontaktõpet I-IV (V) klassis. 

3.1.8 Hea ja väga hea õppeedukusega gümnasistidel võimaldatakse taotleda 

õppetöös osalemiseks individuaalgraafikut, mis ei nõua igapäevaselt koolis 

viibimist. 

3.1.9 Gümnaasiumis suurendatakse e-valikkursuste arvu. 

3.1.10 Kehalise kasvatuse tunnid toimuvad peamiselt õues. 



3.1.11 Aulas, võimlas ja auditooriumis toimuvad üritused arvestusega, et ruumi 

täituvus on 50%. Üritused võivad toimuda tavapärasest väiksemates gruppides 

hajutatuse põhimõtet järgides. 

3.1.12 Ekskursioone ja õppekäike korraldatakse ühe klassi kaupa arvestades 

epidemioloogilist olukorda Eesti regioonides.  

3.1.13 Õppereise ja õpilasvahetust välismaale ei toimu. 

 

3.2 Distantsõppe korraldus 

3.2.1 Distantsõppe nädalateks või täieliku distantsõppe puhuks koostatakse 

eritunniplaan, mis sätestab muuhulgas reaalajas videotundide mahu ja ajad. 

3.2.2 Distantsõppel kasutatakse kõikides klassides videotundide läbiviimiseks MS 

Teams keskkonda. 

3.2.3 Videotundide maht aineti moodustab 40-50% vastava aine nädala tundide 

arvust.  

3.2.4 Distantsõppe korral on hindamine paindlik ja rõhk on õppeprotsessil. 

3.2.5 Distantsõppe korral toimuvad traditsioonilised kooliüritused virtuaalselt. 

3.2.6 HEV-õpilastele ja akadeemiliselt andekatele õpilastele korraldatakse 

individuaalset distants- ja kontaktõpet vastavalt eriplaanidele HEVKO 

koordineerimisel. 

4. Toitlustamine 

4.1 Söögivahetunnid toimuvad hajutatult ja astmeliselt (alates 09.45; seejärel iga 

täistund, pooltund ja kolmveerand); korraga mitte rohkem kui neli klassi korraga 

söömas, tagades 50% söögisaali täituvusest. Ajakava sätestatakse kooli 

päevakavas ja õppeperiooditi päevade ja klasside lõikes eraldi plaaniga, mis on 

avaldatud kooli kodulehel. 

4.2 Osalise või täieliku distantsõppe korral saavad distantsõppel olevad ja 

toidupakki soovivad õpilased toidupaki ühel korral nädalas. Toidupakkide 

komplekteerimist korraldab toitlustaja ja jagamist koordineerib majandusjuht. 

4.3 Puhveti järjekorras hoida distantsi. Vajadusel võib puhveti klientuuri 

hajutamiseks kehtestada ajagraafkuid kooliastmete kaupa või sisse seada 

eelregistreerimise. 

 

5. Õpilased 

5.1 Reisimine 

5.1.1 Õppeaasta jooksul ei ole soovitatav reisida väljapoole Eestit, eriti riikidesse, kus 

on kõrge nakkuskordaja ja mille kohta on kehtestatud karantiinikohustus. 

5.1.2 Vältimatult välisreisilt naastes jälgida nimekirja maadest, mille puhul tuleb 

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

teavitada klassijuhatajat. 



5.2 Tervise jälgimine  

5.2.1 Haigena kooli mitte tulla. Vähemategi külmetus/viirushaiguste tunnuste 

ilmnemisel (nohu või köha või palavik) jääda kindlasti koju. Edasise osas 

konsulteerida perearstiga ning taotleda COVID-19 testi tegemist. Soovitatav on end 

kraadida kodus enne kooli tulekut. 

5.2.2 Peres, koolivälises tegevuses või töökohal (gümnasistide puhul) COVID-19 

haigestunu avastamise korral jääb õpilane koju ja tuleb kooli pärast seda, kui arst on 

selleks loa andnud, so peale isolatsioonis olemist ja negatiivse testi tulemuse saamist. 

Lapsevanem või täisealine õpilane informeerib sellest klassijuhatajat. 

5.2.3 Juhul, kui õpilane tunneb koolipäeva jooksul, et ta on haigestunud või tunneb 

ennast halvasti, peab ta pöörduma kohe kooliõe poole, kes järgib kehtestatud 

isoleerimise nõudeid ning teavitab seejärel vastava kooliastme õppealajuhatajat, 

lapsevanemat. Vastavalt tervislikule seisundile, vanusele ja elukohale saadetakse 

õpilane koju või kutsutakse lapsevanem järgi. 

5.2.4 Vanemate klasside õpilastel on soovitatav kasutada koroonaäppi vastavalt 

juhendile. 

 

5.3 Käitumine koolimajas 

5.3.1 Koolimajja saabumisel desinfitseerida käed garderoobis asuvas desojaamas.  

5.3.2 Õppepäeva jooksul, sh peale WC kasutamist, enne söömist, pesta korduvalt käsi 

vee ja seebiga. Soovitav on võtta kaasa isiklik pudel desinfitseeriva kätegeeliga, mida 

saab vajadusel kasutada. 

5.3.2 Aevastamise või köhimise puhul katta suu ja nina ühekordse salvrätikuga ning 

visata siis see koheselt prügikasti ja puhastada käed. Salvrätiku puudumisel kasutada 

varrukat palja käe asemel. 

5.3.3 Teiste klasside õpilastega hoida võimalusel distantsi, vähendada aktiivset 

kontaktset suhtlemist teiste klasside õpilastega nii koolis kui väljaspool seda ja 

eelistada teiste klasside õpilastega suhtlemisel digitaalseid suhtlusplatvorme. 

5.3.4 Vältida ilma põhjuseta koolimajas liikumist.  

5.3.5 Saabuda kooli tunniplaanis määratud ajaks, tundide lõppedes lahkuda 

koolimajast.  

5.3.6 Jälgida igapäevaselt eKooli ja tunniplaani teavituste ja muudatuste märkamiseks 

ja õppeülesannete õigeaegseks täitmiseks. 

5.3.7 Riskigruppi kuuluvatel õpilastel või õpilastel, kelle peres on riskigruppi 

kuuluvaid pereliikmeid, või kes leiavad, et turvalist vahemaad on koolis raske hoida, 

on soovitav kasutada siseruumides kaitsemaski.  

5.3.8 Lapsevanemal on õigus taotleda lapsele koduõpet, gümnasistil individuaalõpet. 

5.3.9 Vajadusel või hädaolukorra kehtestamisel klassiruumi vahetamisel lahkudes 

desinfitseerida töölaud, IT-vahenditega töötades puutepinnad (klaviatuur, hiir, ekraan 

jne). 



5.3.10 Epidemioloogilise olukorra halvenemisel Tallinnas ja koolis, võib kool nõuda 

õpilastelt alates VI klassist maskide kandmist kooli hoones, väljaspool klassiruumi. 

Enne vastava nõude kehtestamist viib kooli tervisenõukogu läbi koolituse maskide 

õigeks kandmiseks.  

5.4 Kodusel ja distantsõppel 

5.4.1 Distantsõppel viibimise ajal on õpilasel vajalik arvuti, mis võimaldab 

videotundides osalemist (mikrofon, kaamera) ja Office 365 kasutamist.  

5.4.2 Vajadusel saab lapsevanem/õpilane arvutit laenutada koolist ja võtta enda 

vastutavale hoiule distantsõppe ajaks. 

5.4.3 Kodusel, individuaalsel või distantsõppel õpilane koostab päevakava, vajadusel 

ka nädalakava ning on valmis seda klassijuhatajaga arutama. 

5.4.4 Distantsõppel õpilane jälgib igapäevaselt eKooli ja distantsõppe eritunniplaani 

teavituste ja muudatuste koheseks märkamiseks ja õppeülesannete õigeaegseks 

täitmiseks. 

5.4.5 Probleemidest õppetöös, teavitada operatiivselt klassijuhatajat. 

5.4.6 Vanematel õpilastel, eriti gümnasistidel, on soovitatav koostöös 

õppealajuhatajate, klassijuhatajate ja aineõpetajatega aidata ja toetada e-kanalite kaudu 

nooremaid õpilasi nende õpingutes. 

 

6. Õpetajad ja personal 

6.1 Reisimine 

6.1.1 Õppeaasta jooksul ei ole soovitatav reisida väljapoole Eestit, eriti riikidesse, kus 

on kõrge nakkuskordaja ja mille kohta on kehtestatud karantiinikohustus. 

6.1.2 Vältimatult välisreisilt naastes jälgida nimekirja maadest, mille puhul tuleb 

viibida 14 päevases karantiinis. Karantiiniajal kooli mitte tulla.  

6.1.3 Lähetusi välisriikidesse ei toimu. 

6.2 Tervise jälgimine 

5.2.1 Haigena ja külmetus/viirushaigustunnus(t)e ilmnemisel kooli mitte tulla. 

Perearstilt taotleda COVID-19 testi tegemist. 

5.2.2 Soovitatav on kasutada koroonaäppi. 

6.3 Kontaktõpe 

6.3.1 Töös lähtuda ja pidada kinni koolis kehtestatud õppetöö korralduse põhimõtetest, 

mõista oma rolli ja vastutust nakkuse ennetamisel ja juhtumite käsitlemisel. 

6.3.2 Jälgida ja tuletada õpilastele igapäevaselt meelde käte pesemise ja vahemaa 

hoidmise vajadust. 

6.3.3 Vähendada kolleegidevahelisi otsekontakte, kasutada rohkem e-suhtlust, 

suhtlemisel järgida võimalusel 2+2 põhimõtet. 



6.3.4 Riskirühma kuuluvatel õpetajatel või õpetajatel, kes seda soovivad, on soovitatav 

kasutada isikukaitsevahendeid (n kaitsemaski, visiiri). Visiiri desinfitseerimise eest 

vastutab kasutaja. 

6.3.5 Haigustunnusega õpilase märkamise puhul suunata ta kohe kooliõe juurde ja 

informeerida sellest klassijuhatajat või vastava kooliastme õppealajuhatajat. 

6.3.6 Jälgida, et klassiruum, kus klassiga viibitakse, oleks alati tuulutatud, võimalusel 

hoida aknad avatud ka tunni ajal. 

6.3.7 Jälgida klassiruumis hügieenireeglite täitmiseks vajalike vahendite olemasolu; 

puudustest teavitada majandusjuhatajat. 

6.3.8 Kollase stsenaariumi korral klassiruumi vahetamisel teise õpetajaga 

desinfitseerida töölaud ja IT-vahendid ning jälgida, et õpilased desinfitseeriksid oma 

töölauad (p. 5.3.9). 

6.3.9 Epidemioloogilise olukorra halvenemisel Tallinnas ja koolis võib kool nõuda 

õpetajatelt isikukaitsevahendite (mask või visiir) kasutamist koolis, kaasa arvatud 

tunnis. 

6.3.10 Täieliku distantsõppe korral HEV-õpilastega kontaktõpet läbi viiv õpetaja 

kasutab isikukaitsevahendeid. 

6.4 Distantsõpe ja valmisolek selleks 

6.4.1 Omada valmisolekut osalise distantsõppe või distantsõppe korraldamiseks, sh 

videotundide läbiviimiseks ning e-koosolekuteks MS Teams keskkonnas, osaleda 

kooli IT meeskonna poolt korraldatud vastavatel koolitustel. 

6.4.2 Omada ülevaadet distantsõppel suurema toetusvajadusega õpilastest. 

6.4.3 Teha teiste õpetajatega koostööd õpilaste õpikoormuse jälgimiseks. 

6.4.4 Distantsõppe puhul korraldab klassijuhataja iganädalasi video klassijuhataja 

tunde ja vähemalt kord kolme nädala jooksul lastevanemate on-line infokoosolekuid 

alustades esimesest distantsõppe nädalast. Vahepealsel perioodil hoitakse sidet eKooli 

ja e-kirjade vahendusel. 

6.4.5 Haigestunud või karantiinis viibiv õpetaja annab tervisliku seisundi võimaldades 

gümnaasiumi (erijuhtudel ka III kooliastme) tunde distantsilt, nii et klass viibib 

koolimajas klassiruumis. Videotunni alustamiseks ja lõpetamiseks määratakse sellise 

õpetaja ja õppealajuhataja koostöös kontaktisikuks osaline asendusõpetaja või 

gümnaasiumiõpilane. 

 

7. Haigestumine COVID-19 –ga 

7.1 Teavitamine 

7.1.1 Õpilase COVID-19 kinnitatud diagnoosist teavitab lapsevanem või täisealine 

õpilane kohe klassijuhatajat, kes informeerib vastava kooliastme õppealajuhatajat ning 

antud klassi õpilasi ja lapsevanemaid, jäädes diskreetseks haigestunu isiku ja seisundi 

suhtes. 

7.1.2 Õpetaja või koolitöötaja teavitab oma COVID-19 kinnitatud diagnoosist kohe 

vastava kooliastme õppealajuhatajat ja direktorit. 



7.1.3 Haigestunu või tema lapsevanem informeerib oma negatiivse tulemusega testiga 

kinnitatud paranemisest enne kooli naasmist klassijuhatajat ja vastava kooliastme 

õppealajuhatajat. 

7.2 Karantiin 

7.2.1 Haigestunud õpilase klass ja vajadusel seal klassis õpetanud õpetajad jäävad 

kaheks nädalaks karantiini ja distantsõppele 

7.2.2 Haigestunud õpilase õpperühma-, ringi-, ja koorikaaslased jäävad kaheks 

nädalaks karantiini ja distantsõppele Terviseameti vastavasisulise soovituse korral. 

7.2.3 Haigestunud õpetaja lähikontaktis olnud õpilased ja kolleegid jäävad kaheks 

nädalaks karantiini ja distantsõppele. 

7.2.4 Klassi või kooliastme kojusaatmisel õppepäeva keskel lähtutakse Hädaolukorra 

plaani lisast 5. 

7.3 Desinfitseerimine ja sulgemine 

7.3.1 Kooliruumid, kus positiivse COVID-19 diagnoosiga isik on viibinud, suletakse 

48 tunniks ja õppetöö korraldatakse sellele vastavalt ümber. Nimetatud ruumides 

viiakse läbi kõikide pindade desinfitseerimine vastavalt Terviseameti soovitustele. 

7.3.2 Olukorras, pole võimalik piiritleda ruume, mis võivad olla viirusega nakatunud, 

suletakse kogu koolimaja 72 tunniks; sellesse ajavahemikku jäävatel koolipäevadel on 

kogu kool distantsõppes. 

 

8. Teavitustöö 

8.1 Meediaga suhtleb direktor. Juhtkonna liige, õpetaja või õpilane suhtleb meediaga direktori 

volitusel. 

8.2 Õpilastele ja lapsevanematele olulist koolikorralduslikku teavet jagatakse eKooli, kooli 

kodulehekülje ja kooli Facebook’i lehe vahendusel 

8.3 Õpilastele jagavad teavet klassijuhatajad ja õpetajad vastavalt õpetajate meililisti kaudu 

saadetud juhistele. 

8.4 Lastevanematega suhtlemiseks ja koosolekute korraldamiseks kasutada ennekõike e-

kanaleid. 

8.5 Kiireloomulisi teateid ja kooli direktori pöördumisi kogu kooli poole edastatakse kooli 

raadiotranslatsioonivõrgu kaudu. 

8.6 Üldine info hügieenireeglite kohta on üldkäidavates kohtades infotahvlite ja –plakatitena. 

 

9. Plaani täiendamine, muutmine ja avaldamine 

9.1 Epidemioloogilise olukorra muutudes, hädaolukorra või eriolukorra kehtestamisel vaatab 

kooli COVID-19 kriisikomisjon plaani läbi. 

9.2 Vajadusel muudetakse plaani sätteid või täiendatakse lisa või lisadega. 

9.3 Plaan, selle muudatused ja täiendused avaldatakse eKoolis ja õpetajate edu-listis. 


