
Randvere kooli ajutised sisekorraeeskirjad kooli töötajatele 
ja õpilastele alates 18. maist kuni 8. juunini 
 
Üldised reeglid 

● Kaitsemaskide kasutamine on koolis viibivatele riskirühma kuuluvatele õppijatele ja 
õpetajatele soovituslik. Kool tagab 2 maski päeva kohta igale koolis viibivale 
inimesele. 

● Õpilased saavad vajadusel maski õpetaja käest klassiruumis. 
● Kooli sisenemine ja väljumine toimub ainult peaukse kaudu. 
● Haigusnähtudega õpilased ja töötajad ei tohi kooli tulla. Kooli õde mõõdab kõigi kooli 

sisenevate inimeste kehatemperatuuri mittekontaktse termomeetriga. Isikuid, kelle 
kehatemperatuur on 37 ja üle selle, kooli ei lubata.  

● Kontakttunnid koolimajas toimuvad õpilase individuaalse tunniplaani alusel tööpäeviti 
ajavahemikul kell 9.00-14.00. Iga tund algab täistunnil.  

● Koolimajja lastakse ainult need õpilased ja töötajad, kellel on selleks õigus. Õpilased 
lubatakse koolimajja tunniplaani alusel või juhul, kui kooli töötaja on eelmisel päeval 
sellest administraatorile teada andnud. 

● Õpilane tuleb kooli mitte varem kui 10 minutit enne oma esimese tunni algust ja 
lahkub kooli territooriumilt kohe pärast oma viimase tunni lõppu.  

● Õpilastel on koolis kaasas isiklikud töö- ja õppevahendid ning joogipudel. Arvuti ja 
tahvelarvuti saab kooli poolt. 

● Ühes klassiruumis viibib koos õpetajatega maksimaalselt:  8 inimest suurtes 
klassiruumides, 3 inimest väikestes klassiruumides ja 4 inimest moodulmajas. 

● Kõikides kooli õpperuumides on võimalus tagada 2-meetrine distants inimeste vahel. 
● Kooli territooriumil liigutakse 2+2 reeglit järgides. 
● Raamatukogu on suletud. 

 
Söömine koolis 

● Õpilasel, kellel on tunniplaani järgi vähemalt 3 tundi, on võimalus saada koolist sooja 
toitu, mis on pakendatud karpi. 

● Toidukarbid tuuakse termokastides kooli fuajeesse hiljemalt kell 11:30. Koolitöötaja 
viib vastavalt sööjate arvule toidukarbid klassipesadesse, kus iga õpetaja võtab oma 
klassiruumis õppivate laste toidukarbid klassiruumi.  

● Õpilased söövad klassiruumis, pestes enne söömist käed. 
● Toidujäätmed koos karbiga visatakse selleks ettenähtud kilekotti klassipesas.  
● Nende kontaktõppes osalevate õpilaste vanemad, kes seni on tellinud sooja 

koolilõuna koju ja soovivad, et laps sööb kontaktõppe päevadel koolis, peavad 
tellimuse vallavalitsuses vastavate päevade osas tühistama. 

 
Kõik koolis viibivad isikud peavad kinni järgmistest hügieeninõuetest: 

● desinfitseerivad kooli sisenedes käed, selleks on kooli sisemise välisukse juurde 
paigutatud kontaktivaba desinfitseerimisaparaat; 

● pesevad käsi voolava sooja vee ja seebiga nõuetekohaselt (juhised kätepesu kohta 
on kraanikausside juures); 



● desinfitseerivad kooli arvuti ekraani ja klaviatuuri ning tahvelarvuti ekraani pärast 
kasutamist, spetsiaalne desovahend asub iga IT-vahendite kapi juures; 

● kasutavad kaitsevahendeid nõuetekohaselt (juhis kaitsemaski kasutamise kohta on 
igas klassiruumis ja kooli fuajees); 

● väldivad kehalist kontakti kaasinimestega; 
● ei jaga üksteisega isiklikke asju;  
● ei katsu puhastamata kätega oma silmi, nina ja suud; 
● katavad aevastades või köhides oma suu ja nina küünarvarre või salvrätikuga ja 

viskavad salvrätiku prügikasti ja pesevad seejärel käed; 
● puhastavad õpetaja juhendamisel oma töölaua enne klassiruumist lahkumist ja enne 

ning pärast lõunasööki; 
● viskavad kasutatud isikukaitsevahendid koolist lahkudes välisukse juurde paigutatud 

tähistatud prügikasti. NB! Klassiruumides asuvatesse prügikastidesse ei tohi 
kasutatud isikukaitsevahendeid visata. 

 
Ruumide ja pindade puhtuse tagamise meetmed 

● Kooli ruumide ja pindade puhastuse Terviseameti poolt koostatud soovituste järgi 
tagab puhastusfirma. 

● Kraanikausside juurde on paigutatud kätepuhastusvahend ja desinfitseerimisvahend 
ning ühekordsed paberrätikud. 

● Tagada igapäevane tualettruumide koristamine ja desinfitseerimine, arvestades 
kasutuskoormust. 
 

 
 
 


