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ÕPILASED VIIBIVAD KOOLIPÄEVA JOOKSUL VÕIMALIKULT PALJU ÕUES.






Korraldame võimalusel tunde ja pikapäevarühma tegevusi õues, kasutades kooli
ümbruse erinevaid paiku, et tagada distants gruppide vahel.
Kõik kehalise kasvatuse tunnid viime läbi õues.
Muusikatunde korraldame õpilaste koduklassis, võimalusel õues. Klassiruumis
toimuvates tundides õpilased ei laula ega mängi plokkflööti;
Õppetööks õues valime tegevusi, mis soodustavad koostööd ja liikumist.
Suuname kõik õpilased õuevahetunni ajal õue ettenähtud alale kooli taga, teistel
vahetundidel on lastel võimalus viibida pesa õuealal.

TÜ sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi liikumislabori soovitused õues õppimiseks:
https://www.liikumakutsuvkool.ee/ouesoovitused/

TEGEVUSED SISERUUMIDES










Tunnid, mida õues läbi viia ei ole võimalik, toimuvad siseruumides.
Korraldame õppetöö selliselt, et võimalikult paljud tunnid toimuksid koolipäeva
jooksul õpilase koduklassis.
Jälgime, et õpilastel oleks klassiruumis meetrised vahed.
Väldime erinevate klassiastmete vahelisi kokkupuuteid ühiskasutatavates
ruumides, kutsume õpilasi üles järgima 2+2 reeglit;
Õpilased söövad sööklas klassiastmete kaupa.
Pikapäevarühmades on õpilased hajutatud.
Töötajad osalevad koosolekutel ja kohtumistel võimalusel elektrooniliste
sidevahendite kaudu.
Kohtumised vanemate ja teiste kooliväliste isikutega viime läbi ainult
elektrooniliste sidevahendite kaudu.
Vältimatu vajaduseta ei ole kolmandad isikud sh vanemad koolihoonesse
oodatud.

SÜNDMUSTE KORRALDAMINE




Korraldame koolisiseseid sündmusi vaid klassi või klassiastme kaupa.
Õppekäike ja ekskursioone korraldame vaid klassipõhiselt.
Kõik kooliülesed ja koolidevahelised üritused jäävad ära.

HÜGIEENIREEGLID



Tuletame lastele meelde, et käsi on vaja regulaarselt pesta;
Nõuame koolihoones maskide kandmist kõigilt täiskasvanutelt ja õpilastelt alates
12. eluaastast. Kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel võimalik,
soovitame kanda visiiri.

VENTILATSIOON JA RUUMIDE TUULUTAMINE



Ventilatsioon Randvere kooli ruumides vastab nõuetele, viimane
ventilatsioonisüsteemi kontroll ja puhastus toimus 2020. aasta detsembris.
Vaatamata sellele, et koolis on igas ruumis sissepuhke- ja
väljatõmbeventilatsioon, mis tagab nõuetekohase õhuvahetuse ja on piisav
haigestumise vältimiseks, tuulutame klassiruume vahetundide ajal.

HAIGESTUMINE JA ENESEISOLATSIOON







Haigustunnustega töötaja või õpilane peab jääma koju.
Kui haigustunnused ilmnevad koolipäeva jooksul, peab töötaja viivitamatult
teavitama koolijuhti ning õpilane pöörduma õpetaja või kooliõe poole.
Haigustunnustega töötaja läheb kohe koju, lapsele anname maski ja isoleerime ta
vanema saabumiseni.
Töötajad ja õpilased, kes on viimase kuue kuu jooksul koroonaviirusest
põhjustatud haiguse läbi põdenud või kahe doosiga vaktsineeritud, ei pea jääma
lähikontaktsena eneseisolatsiooni.
Kõik kooli töötajad, kes soovisid ennast vaktsineerida, on saanud kaks
vaktsiinidoosi.

REISIMINE








Soovitame välisreisid edasi lükata, et takistada uute nakkustüvede levikut.
Kui reisimine on vältimatu, tuleb jääda reisilt naastes eneseisolatsiooni.
Reisilt tulles ei pea eneseisolatsiooni jääma inimesed, kelle vaktsineerimiskuur
on lõpetatud või kes on viimase kuue kuu jooksul koroonaviirusest põhjustatud
haiguse läbi põdenud.
Saabudes välisreisilt riskipiirkonnast tuleb jääda 10 päevaks eneseisolatsiooni
või teha mitte vähem kui kuuepäevase vahega kaks testi. Kooli võib tulla alles
pärast teist negatiivset testitulemust. Kui testi tulemus on positiivne, tuleb
lähtuda eneseisolatsiooni nõuetest.
Inimesed, kelle lähikondlased on saabunud riskipiirkonnast, eneseisolatsiooni
jääma ei pea.

Ajakohane info piirangute kohta Välisministeeriumi kodulehelt: https://vm.ee/et/teaveriikide-ja-eneseisolatsiooninouetekohtaeuroopast-saabujatele

