
 
 

Jüri Gümnaasiumi töö- ja käitumisjuhis Covid-19 ajal. 

 

Viiruse leviku piiramine on igaühe vastutus. 

 

Jüri Gümnaasiumis juhindutakse viiruse leviku piiramisel Terviseameti, Haridus-ja 

Teadusministeeriumi ning Rae Vallavalitsuse juhistest. 

 

Õpetajad ja vanemad tuletavad õpilastele regulaarselt meelde tervisekaitse nõudeid ning 

lähikontaktidest hoidumise vajadust koolis ja väljapool kooli. 

 

Koolimajja lubamine. 

Eesmärk: piirata viiruse levikut. 

• Kooli tulles on õpilane ja koolitöötaja terve, tal ei esine viirus- või nakkushaigusele viitavaid 

haigustunnuseid. Haiguskahtluse, ka nohu ja köha korral tuleb jääda koju. 

• Lapsevanem teavitab klassijuhatajat lapse välisreisil käimisest. Välisriigist saabudes jäävad 

õpilased ja koolitöötajad eneseisolatsiooni vastavalt Terviseameti juhistele. 

• Kui peres on keegi nakatunud või olnud lähikontaktis covid-19 viiruse kandjaga, tuleb jääda 

eneseisolatsiooni. 

• Võimalusel kaasatakse kontaktõppe ajal karantiinis viibivad õpilased õppetöösse 

videoülekande teel. Kontakttunni ajal toimuva videoülekande üksikasjad lepitakse kokku 

Stuudiumis. 

• Kui õpilasel tekivad koolis haigustunnused, pöördub ta õpetaja või kooli tervishoiutöötaja 

poole. Õpilase haigestumisest informeeritakse tema vanemaid. Haigestunu eraldatakse teistest, 

talle antakse kirurgiline mask. 

• Koolitöötaja saadab haigustunnustega õpilase koju, teavitades eelnevalt lapsevanemat. 

• Lapsevanem pääseb koolimajja ainult eelneval kokkuleppel. 

 

Õpilaste hajutamine kontaktõppe ajal. 

Eesmärk: vähendada õpilastevahelisi kontakte. 

 

• Kooli soovitame võimalusel tulla ja koolist minna jalgsi või rattaga. Bussis tasub kanda maski. 

• Vajadusel määratakse koduklassid. 

• Toitlustamine algab sööklas senisest varem. Igale klassile määratakse kindel sööklasse mineku 

aeg. 

• 7.-12. klassil on igal nädalal üks distantsõppepäev. Toidupaki saab õpilane eelmisel 

koolipäeval (esmaspäevase reedel) koolist kaasa. Distantsõppepäevad toimuvad alates 3. 

koolinädalast (14.09). 

• Liikumisteedel õpilaste hajutamiseks võetakse kasutusse kõik koolimaja sisetrepid ja 

märgistatakse vajadusel liikumissuunad. 

• Distantsi hoidmisele ja klasside eraldamisele pööratakse olulist tähelepanu spordikeskuse 

garderoobides ning kooli üritustel. 

• Vahetundide hajutamiseks toimuvad 1.-5. klassi klassiõpetuse tunnid vaba graafiku alusel, 

koolikella ei kasutata. Koolipäeva algus 1.-5. klassidel on libisev. 

• Palume põhjalikult kaaluda vajadust laste viibimiseks pikapäeva ühisrühmades (kell 14-16). 

• Võimalusel palume lastel pärast tundide lõppu minna kohe koju. Huviringe oodates tuleb 

lastel pidada kinni hajutatuse põhimõtetest ning spordikeskuses ja koolis kehtestatud 

reeglitest. 



• Võimalusel toimub õppetöö õues, toimuvad õuevahetunnid. 

 

 

Distantsõppele üleminek. 

• Lapsevanem on kohustatud klassjuhatajat teavitama lapse covid-19 diagnoosist. 

• Õpilase või õpetaja positiivse covid-19 diagnoosi korral jääb klass kaheks nädalaks 

eneseisolatsiooni ja distantsõppele. 

• Klassijuhataja teavitab õpilase haigestumisest kooli juhtkonda. Kooli juhtkond teavitab klassi 

distantsõppele jäämisest lapsevanemaid ja koolitöötajaid. 

• Covid-19 diagnoosi korral suletakse ruumid, kus covid-19 diagnoosi saanud õpilane või 

töötaja viibis. Nendes ruumides viiakse läbi kõikide pindade desinfitseerimine. Ruumid 

avatakse kõige varem 48 tunni möödudes. 

• Kooli sulgemise otsuse covid-19 tõttu teevad Terviseamet ja Rae Vallavalitsus. 

 

Juhendit muudetakse vastavalt riigis ja Harjumaal kehtivatele oludele. 


