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KINNITATUD 

Tallinna 21. Kooli direktori 

09.09.2022 käskkirjaga nr 1-2/17 

 

TALLINNA XXI KOOLI TÖÖKORRALDUS COVID-19 JÄTKUVA LEVIKU 

TINGIMUSTES 

 

1. Üldosa 

1.1. Tallinna 21. Kooli töökorraldus COVID-19 jätkuva leviku tingimustes lähtub 

Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitustest haridus- ja noorsootööasutustele ning 

on kooli kodukorra osa. 

1.2. Töökorralduse eesmärk on sätestada abinõud COVID-19 leviku ennetamiseks ja 

tagada kooli toimimine, milleks loovad eelduse: 

1.2.1. kõrge vaktsineerituse tase õpetajate ja vanemate õpilaste hulgas,  

1.2.2. vajaduspõhine õpilaste ja töötajate testimine, 

1.2.3. hügieenireeglite täitmine ja vajadusel maskide kasutamine, 

1.2.4. ruumide piisav ventilatsioon ja õhutamine, 

1.2.5. astmelisus õppekorralduses, 

1.2.6. inimeste võimalikult maksimaalne hajutamine koolimajas, 

1.2.7. distants-, hübriid- ja individuaalõppe ning teiste õppevormide vajadusepõhine 

kasutamine 

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

õpilaskonna erinevat vanuselist koosseisu, rakendatakse erinevaid meetmeid 

põimitult, lähtudes Tallinna ja kooli hetkeolukorrast viiruse levikul COVID-19 

riskimaatriksiga sätestatud nakkustasemest  

 

2. Koolimaja 

2.1. Koolimajas hügieeni tagamine 

2.1.1. Pidevalt töötav ja hooldatud ventilatsioon ning klassiruumide piisav ja 

regulaarne tuulutamine, mida korraldavad enne ja peale tundi aineõpetajad. 

Hoida vähemalt kaks akent ruumis pidevalt tuulutusasendis.  

2.1.2. Persoanali ja õpilaste süstemaatiline käte pesemine vee ja seebiga või vastava 

desovahendi kasutamine. 

2.1.3. Igapäevane nõuetekohane ja Terviseameti soovitustele vastav märgkoristus 

arvestades epidemioloogilist olukorda ja Tallinna hetkel kehtivat stsenaariumi.  

2.1.4. Desovahendite, vedelseebi ja paberkäterättide olemasolu kontrollitakse 

igapäevaselt päevakoristaja poolt ja õhtuse koristuse ajal kooli teenindava firma 

koristajate poolt, vajadusel lisatakse vajaminevat. 

2.2. Koolimajas viibimine 

2.2.1. Koolimajas viibivad reeglina ainult õpilased, õpetajad ja koolitöötajad. 

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

lepitud õpetajaga või juhtkonna liikmega põhjendatud vajadusel. 

2.2.3. Kõigil külastajatel on täiendavalt olukorras, kus viiruse levik koolis on kõrgel 

tasemel, vaja kanda koolimajas viibides meditsiinilist maski ja kohustus 

desinfitseerida majja sisenemisel käed. Sellest teavitatakse külalisi kooli 

turvatöötaja poolt. 

 

3. Õppekorraldus 

3.1. Hajutatus ja astmelisus kontaktõppel 
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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. Viiruse kõrge ja väga kõrge leviku korral klassis, õpetajate laialdase haiguse 

tõttu puudumisel konkreetses klassis, võidakse suunata õpilased osalisele või 

täielikule distantsõppele. 

3.1.5. Kehalise kasvatuse tunnid toimuvad võimalusel õues. 

3.1.6. Aulas, võimlas ja auditooriumis toimuvad ürituste korraldamisel viiruse kõrge 

leviku perioodil, arvestada ruumi täituvusega 50%. Üritused võivad toimuda 

tavapärasest väiksemates gruppides hajutatuse põhimõtet järgides, üldjuhul 

klassiti. 

3.1.7. Ekskursioone ja õppekäike korraldatakse ühe klassi kaupa arvestades 

epidemioloogilist olukorda Eesti regioonides. Sama põhimõtet järgitakse ka 

ürituste korraldamisel. 

 

4. Õpilased ja kooli töötajad 

4.1. Tervise jälgimine  

4.1.1. Haigena kooli mitte tulla. Vähemategi külmetus/viirushaiguste tunnuste 

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

konsulteerida perearstiga ning teha kiirtest. 

4.1.2. Peres, koolivälises tegevuses või töökohal COVID-19 haigestunu avastamise 

korral jääb õpilane, kooli töötaja koju ja tuleb kooli pärast vähemalt 5 päevast 

viibimist karantiinis, kusjuures haigussümptomite kadumisest peab olema 

möödunud 24 tundi. 

4.1.3. 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. 

4.2. Kui lähikontakt COVID-19 viiruse kandjaga on koolis toimunud, ei pea 

haigustunnusteta õpilased ja õpetajad jääma karantiini ega end ka testima.  

4.3. Õpilase COVID-19 haigestumisest teavitab lapsevanem või täisealine õpilane kohe 

klassijuhatajat, kes informeerib direktorit ja vastava kooliastme õppejuhti. 

4.4. Õpetaja või koolitöötaja teavitab oma COVID-19 haigestumisest kohe direktorit ja 

vastava kooliastme õppejuhti. 

4.5. Käitumine koolimajas 

4.5.1. Koolimajja saabumisel desinfitseerida käed garderoobis asuvas desojaamas.  

4.5.2. Õppepäeva jooksul, sh peale tualettruumi kasutamist, enne söömist, pesta 

korduvalt käsi vee ja seebiga. Soovitav on võtta kaasa isiklik pudel 

desinfitseeriva kätegeeliga, mida saab vajadusel kasutada. 

4.5.3. 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. 

4.5.4. Riskigruppi kuuluvatel õpilastel ja personalil või kelle peres on riskigruppi 

kuuluvaid pereliikmeid, on soovitav COVID-19 jätkuva leviku puhul kasutada 

siseruumides kaitsemaski.  
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4.5.5. Epidemioloogilise olukorra halvenemisel Tallinnas ja koolis võib kool nõuda 

õpilastelt alates 12. eluaastast maskide kandmist kooli siseruumides. Sellest 

teavitab õpilasi, õpetajaid ja lapsvanemaid direktor. 

4.5.6. Õpetajatel tuleb jälgida ja tuletada õpilastele igapäevaselt meelde käte 

pesemise vajadust. 

4.5.7. Haigustunnusega õpilase märkamise puhul suunata ta kohe kooliõe juurde ja 

informeerida sellest klassijuhatajat või vastava kooliastme õppejuhti. 

4.5.8. Jälgida, et klassiruum, kus klassiga viibitakse, oleks tuulutatud, võimalusel 

hoida aknad avatud ka tunni ajal. 

4.5.9. Jälgida klassiruumis hügieenireeglite täitmiseks vajalike vahendite olemasolu; 

puudustest teavitada majandusjuhti. 

4.5.10. Kui viirus on koolis laialdaselt levimas, siis tuleb klassiruumi vahetamisel teise 

õpetajaga desinfitseerida töölaud ja IT-vahendid ning jälgida, et õpilased 

desinfitseeriksid oma töölauad. 

 

 

 


