
RANDVERE KOOLI EESKIRJAD COVID 19 OHU TINGIMUSTES

● Koolimaja peauks on koolipäevadel avatud kell 8.15-8.45. Eeltunni

korral laseb õpetaja õpilased kooli kell 7.50 peauksest. Ülejäänud

koolipäeva jooksul on peauks suletud. Vajadusel pääseb koolimajja

helistades administraatorile 51 99 2151.

● Võimla välisuks on avatud kell 16.00-22.00.

● Enne tundide algust sisenetakse koolimajja ainult peauksest,
moodulmaja õpilased ja töötajad lähevad otse moodulmajja.

● Haigusnähtudega õpilased ja töötajad ei tohi kooli tulla. Vanem

vastutab selle eest, et hommikul tuleb kooli terve laps.

● Haigustunnuste ilmnemisel saadetakse haigestunu sõltuvalt

vanusest koju või oodatakse kooliõe järelevalvel lapsevanema

saabumiseni kooliõe kabinetis.

● Kui lähikontakt COVID-19 viiruse kandjaga toimus koolis, ei pea

haigustunnusteta kuni 12-aastased õpilased ja täielikult

vaktsineeritud inimesed jääma karantiini ega end ka testima.

12-aastased ja vanemad lähikontaktsed vaktsineerimata õpilased,

kelle vanem ei ole andnud nõusolekut last testida, peavad koheselt

suunduma koju ja jääma 10 päevaks eneseisolatsiooni.

● Vanemad või külalised sisenevad kooli peauksest eelneval

kokkuleppel kooli töötajaga, on terved, puhastavad käed, kannavad
maski ja tõendavad, et on:

- vaktsineerimiskuuri läbinud või

- COVID-19 haiguse läbi põdenud või

- kuni 48 tundi varem teinud antigeeni kiirtesti või kuni 72 tundi

varem PCR-testi, mille tulemus on negatiivne.

● Vaktsineerimata töötajaid testitakse 1 kord nädalas kooliõe poolt.

● Koolimajas ilmneva haigusjuhtumi korral on õpilastel ja töötajatel

rangelt soovituslik kanda maski. Maski ei pea kandma alla

12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole

tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi

põhjuseid arvestades võimalik.



● Koolil ei ole kohustust karantiinis olevat õpilast õppetöösse kaasata.

● Siseruumides toimuvatel üritustel hajutamise tagamiseks jälgime, et

ruumi täituvus ei oleks üle 50%.

● Õpilased liiguvad klassiruumist teise õpperuumi vahetult enne tunni

algust.

● Õpetaja organiseerib õpperuumi tuulutamise pärast iga tundi.

● Koolimaja ruumide ja pindade nõuetekohase puhastuse tagab

puhastusfirma.

Pea kinni nakkushaiguste ennetamise nõuetest:

● desinfitseeri kooli sisenedes käed, selleks on kooli peaukse ja

võimla sisemiste välisuste juurde paigutatud kontaktivaba

desinfitseerimisaparaat;

● pese käsi voolava sooja vee ja seebiga nõuetekohaselt
(kraanikausside juurde on paigutatud juhised kätepesu kohta,

kätepuhastusvahend ja desinfitseerimisvahend ning ühekordsed

paberrätikud);

● desinfitseeri IT-vahendi pinnad pärast kasutamist (spetsiaalne

desovahend asub kantselei ukse juures);

● kasuta kaitsevahendeid nõuetekohaselt (juhis kaitsemaski

kasutamise kohta on igas klassiruumis);

● võimalusel väldi kehalist kontakti kaasinimestega
(pallivahetunnid toimuvad hajutatult ja tantsuvahetunde ei toimu,

toimuvad õuevahetunnid);

● ära jaga teistega oma isiklikke asju (kanna alati koolis kaasas

isiklikud töö- ja õppevahendid ning joogipudel);

● kata aevastades või köhides oma suu ja nina küünarvarre või

salvrätikuga, viska salvrätik prügikasti ja pese seejärel käed;

● viska kasutatud isikukaitsevahendid koolist lahkudes välisukse
juurde paigutatud tähistatud prügikasti.  (Klassiruumides

asuvatesse prügikastidesse ei tohi kasutatud isikukaitsevahendeid

visata.)


