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Kõik, mida meie koolis on vaja teada COVID 19 koroonaviirusest 

COVID-19 on uue koroonaviiruse SARS-CoV-2 poolt põhjustatud viirushaigus, mis 
tuvastati esmakordselt detsembris 2019 Hiinas. Koroonaviirus levib silmale 
nähtamatute piiskadega, mida nakatunud inimene levitab hingates, rääkides, 
köhides või aevastades. Samuti levib viirus pindade kaudu, mida nakatunud inimene 
on puudutanud või millele on nakkusega piisakesed sattunud. Viirus-osakesed 
võivad suletud ruumis lennata kuni 2 meetri kaugusele. Toatemperatuuril ja 40% 
suhtelise niiskuse juures säilib viirus kuni 4–5 päeva. Mida kõrgem on temperatuur ja 
suurem suhteline niiskus, seda kiiremini viirus hävib. 

Koroonaviirusega nakatunud inimestel on kõige sagedamini üks või mitu järgmistest 
sümptomitest: palavik, kuiv köha, väsimus, röga, hingamisraskused, lihas- ja 
liigesvalu, kurguvalu, peavalu. Kõige sagedamini esinevad palavik, köha ja 
hingamisraskused. Siiski, igal koroonaviirusesse nakatunud inimesel võivad olla 
erinevad sümptomid. Võib olla nakatunud ka nii, et sümptomid on kerged või neid 
pole üldse ja inimene ise tunneb end täiesti tervena. 

Haiguse peiteperiood on 2 kuni 14 päeva, keskmiselt 5 päeva. See tähendab, et nii 
palju võib minna aega alates nakkuse saamisest kuni selleni, et inimene hakkab end 
haigena tundma ja tekivad esimesed sümptomid. Vahepealsel ajal on inimene aga 
endalegi teadmata teistele nakkusohtlik. Enamik inimesi põeb koroonaviirust kergelt, 
aga eriti vanemaealistel ja kroonilisi haigusi põdevatel inimestel võib haigus kulgeda 
raskemalt. 

Terviseamet kinnitab teadusuuringutele tuginedes, et lastel esineb täiskasvanutega 
võrreldes COVID-19 haigust pigem harva. Euroopas olid ca 4% haigestunutest alla 
18-aastased. Viimastest omakorda veerand olid alla 5-aastased, kolmandik 
5–11-aastased ja ülejäänud 12–18-aastased. On tõestatud, et COVID-19 haiguse 
ülekandumine koolikeskkonnas lapselt lapsele on harv. Samuti on harva ette tulnud 
olukordi, kus COVID-19-sse haigestunud lapsed oleksid haigust edasi andnud 
täiskasvanutele. Täpsemalt saab lugeda Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa 
Keskuse koostatud riskihinnangust: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/ 
files/documents/COVID-19-schools-transmission-August%202020.pdf 

 

 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/%20files/documents/COVID-19-schools-transmission-August%202020.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/%20files/documents/COVID-19-schools-transmission-August%202020.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/%20files/documents/COVID-19-schools-transmission-August%202020.pdf


Teabevahetuse korraldamine  

Teabevahetuseks kasutatakse kooli kasutuses olevaid kokkulepitud teavitamise 
kanaleid (e-kool, e-aadresside listid, kooli koduleht, Facebook, infotahvlid). Kooli 
õppetöö korralduse päevakohane info on infosildina väljas kooli väraval ja välisuksel. 

Teabevahetuse korraldab direktor, kes on kommunikatsiooni (va meediapäringud) 
kontaktisik ning loob ühtse kokkulepete formaadi suhtluseks personaliga, õpilastega 
ja vanematega. Koolijuht kutsub kokku Kriisimeeskonna ja koos kriisimeeskonnaga 
otsustab info liikumise (kellele, millises formaadis ja kes edastab) ning sõnastab 
põhisõnumid ja tegevusprioriteedid. Direktor koostab, edastab ja vahendab infot 
lähtudes riiklikest ja linna kesksetest suunistest. Sõnumite edastamisel on oluline 
selgus, lihtsus, ajakohasus ja nähtavus. 

Meediapäringutele vastab ainult direktor, kes annab kooli pidajaga või 
Terviseametiga kooskõlastatud infot. Enne meediasuhtlust teavitab direktor oma 
asutuse meediasuhtlusest (intervjuud, kajastused, ajakirjanike päringud) 
haridusameti kontaktisikut - Kati Niin, e-posti aadressil kati.niin@tallinnlv.ee või 
telefonil 640 4578. COVID-19 haigusjuhtumite korral teavitab haridusasutuse juht 
kindlasti ka haridusametit. 

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse alusel otsustab nakkushaiguse 
epideemilisest levikust tuleneva ohu üle Terviseamet talle laekuvate andmete alusel. 
Kui haridusasutuse piirkonnas on tuvastatud kohapealne COVID-19 levik, annab 
tegutsemise suuniseid Terviseamet, lähtudes piirkonna epidemioloogilisest 
olukorrast. 

Kui haridusasutuses on üle 10% õppijatel tuvastatud COVID-19, kaalub Terviseamet 
asutuse sulgemise vajadust. Sulgemine tähendab üldjuhul õppetöö jätkamist 
distantsilt. Terviseametil on lisaks haridusasutuste ajutisele sulgemisele õigus nõuda 
desinfektsiooni või puhastuse läbiviimist ning inimeste terviseuuringute korraldamist 
ja nakkushaiguse diagnoosimist. 

Sama seadus ütleb, et kooli pidaja võib ajutiselt sulgeda enda juhitava asutuse, 
kooskõlastades selle Terviseametiga.  
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Kooli Kriisimeeskond ja kontaktid 

Amet Kontakttelefon 

Direktor / Anneli Errit/  +372 5097 994 

Õppejuht / Kai Rohtla/ +372 5161 427  

Haldus- ja personalijuht / Tormis Otsma/ +372 5035 274 

Psühholoog / Raivo Ilmsalu/ +372 5551 3716 

Medõde / Kira Ponomareva/ +372 5625 6623 

 

Olulised kontaktid väljaspool kooli 

Asutus Kontakttelefon 

Tallinna Haridusameti kantselei 640 4590 

Haridus- ja Teadusministeeriumi 
infotelefon 

5690 0353  

või 5690 0340 

Koroonaviirusega seotud küsimuste 
infotelefon 

1247 

Perearsti nõuandetelefon 1220 või 634 663 

 

 



Tallinna koroonaviiruse leviku 3 stsenaariumi  

Tallinna ülelinnalise koroonaviiruse leviku tõkestamise tegevuskava koostamise 
kolme stsenaariumi aluseks on võetud objektiivsed kriteeriumid. Stsenaariumiga 
seotud tegevuste rakendamisel peab olema realiseerunud vähemalt üks kriteerium, 
mille alusel tehakse vajalik otsus. 

Rohelise stsenaariumi realiseerumise kriteeriumid: 

Riikliku mõõdikuna KOV-i territooriumil COVID-19 haigusesse nakatunuid tuvastatud 
ei ole või nakatunute arv ei ületa Tallinnas 25 uue nakatunu piiri 100 000 elaniku 
kohta 2 nädala jooksul. 

Kollase stsenaarium realiseerumise kriteeriumid: 

Vabariigi Valitsus on kehtestanud korraldusega hädaolukorra COVID-19 
haigusesse leviku tõkestamiseks; 

2 nädala jooksul lisandub Tallinnas rohkem kui 25 uut nakatunut 100 000 elaniku 
kohta. 

Punase stsenaariumi realiseerumise kriteeriumid: 

Vabariigi Valitsus on kehtestanud korraldusega eriolukorra COVID-19 haigusesse 
leviku tõkestamiseks; 

2 nädala jooksul lisandub Tallinnas rohkem kui 50 uut nakatunut 100 000 elaniku 
kohta. 

 

Koroonaviiruse leviku kolm stsenaariumi ja õppetöö korraldamine koolides 

Roheline stsenaarium 

Viiruse levik on kontrolli all, lisanduvate nakatunute hulk ööpäevas on madal. Koolid 
on avatud, toimub tavapärane õppetöö. Järgitakse üldisi hügieenireegleid ja 
võimalusel hajutamise nõudeid. 

Kollane stsenaarium 

Riigis on kehtestatud hädaolukord või on mitmeid piiranguid viiruse leviku 
tõkestamiseks. Koolid on avatud, kuid vajalik on kontaktõppes olevaid õpilasi 
hajutada nii, et kooli/klasside täituvus on kuni 50%. Kontaktõpe on oluline tagada 
esmajärjekorras põhikooli I ja II astme õpilastele ning hariduslike erivajadustega 
õpilastele. Õpilaste füüsiliste kontaktide vähendamiseks on soovitav korraldada 



õppetöö hajutatult (hajutatud koolipäeva algus, erinevatel aegadel vahetunnid, 
hajutatud söögivahetunnid, koduklassides õppimine, õuesõpe, e-õppe päevad jm). 

Punane stsenaarium 

Riigis on kehtestatud eriolukord. Koolid on suletud ja õpilased on viidud 
distantsõppele, osaline kontaktõpe toimub vaid vajaduspõhiselt hariduslike 
erivajadustega õpilastele eelnevalt läbimõeldud kava ning kõiki osapooli puudutavate 
kokkulepetega.  

Vastavalt olukorrale võib olla eri stsenaarium rakendamisel ülelinnaliselt või 
konkreetses asutuses või konkreetses klassis. 

 


