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TOIMIMINE KOOLIS ASET LEIDNUD LÄHIKONTAKTI KORRAL 

1. septembrist kehtib koolis lihtsustatud karantiinikord haridusasutuses aset leidnud 

lähikontakti korral. Täielikult vaktsineeritud töötajad ja õppijad ning kuni 12-aastased 

haigustunnusteta õppijad ei pea COVID-19 haige lähikontaktsena karantiini jääma ega end ka 

testima. 12–18-aastased ja 2021/2022. õ-a 19-aastaseks saavad vaktsineerimata õpilased 

peavad tegema esmalt kiirtesti ja mitte varem kui 72-tunnise vahega PCR-testi. Koolis 

toimunud lähikontaktist teavitab asutuse juht Terviseameti regionaalosakonda, kes annab 

edasised suunised. 

Kui klassis või rühmas on õppijaid, kes peavad olema karantiinis, jätkub ülejäänutel 

kontaktõpe. Karantiini ajal ei ole koolil kohustust karantiinis olevat õpilast õppetöösse 

kaasata. 

Kui haigustunnused ilmnevad õpilasel või töötajal koolis viibides, tuleb sellest teavitada 

asutuse juhtkonda või kooli medõde, kes edasist tegevust korraldavad. Haigestunule antakse 

kandmiseks mask ja isoleeritakse teistest. Sõltuvalt vanusest saadetakse haigestunu koju või 

oodatakse kooliõe järelevalvel lapsevanema saabumiseni, kasutades selleks sobivat ruumi. 

 

TOIMIMINE VÄLJASPOOL KOOLI ASET LEIDNUD LÄHIKONTAKTI KORRAL 

Kui täielikult vaktsineerimata õppija/töötaja saab lähikontaktseks väljaspool kooli, peab ta 

vanusest sõltumata jääma karantiini tavapärases korras. Lähikontaktsena peavad karantiini 

jääma: 

haigustunnustega inimesed; 

positiivse kiirtesti tulemuse saanud inimesed kuni PCR-testi tulemuse teadasaamiseni; 

inimesed, kellel on diagnoositud COVID-19 haigus;  

inimesed, kes keelduvad lähikontaktsena testimisest, mis tähendab, et puudub võimalus teha 

kindlaks nende nakkusohutus. 

Lähikontaktsena ei pea karantiini jääma haigustunnusteta: 

1.–6. klassi õpilased, kes on kuni 12-aastased; 

inimesed, kelle vaktsineerimiskuur on lõpetatud, st et neil on kehtiv COVID-tõend; 
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inimesed, kes on viimase kuue kuu jooksul koroonahaiguse läbi põdenud ning kelle arst on 

terveks tunnistanud; 

inimesed, kes on haiguse läbipõdemise järel saanud ühe doosi vaktsiini ning saavutanud 

maksimaalse kaitse; 

inimesed, kes on pärast esimest vaktsiinidoosi haigestunud koroonahaigusesse ning kelle arst 

on terveks tunnistanud. 

 

MIDA TEHA HAIGUSSÜMPTOMITE KORRAL? 

Haigussümptomite puhul tuleb igal juhul jääda koju ja võtta ühendust perearstiga nii 

vaktsineeritud kui ka vaktsineerimata inimestel. Kerge nohu või köhaga võib koolis viibida siis, 

kui haigustunnuste päritolu on teada, näiteks on inimene paranenud mõnest hooajalisest 

nakkushaigusest, tema enesetunne on üldiselt hea, aga jäänud on kerge jääkköha või -nohu. 

Samuti juhul, kui on tegemist allergilise seisundiga. 

 

KORRALDUS VAKTSINEERIMATA TÖÖTAJATELE 

Täielikult vaktsineerimata töötajad peavad korra nädalas tegema antigeeni kiirtesti.  

Testi ei pea tegema töötaja, kes esitab tööandjale 

• tõendi viiruse läbipõdemise kohta viimase kuue kuu jooksul, 

• mitte vanema kui 72 tundi tagasi saadud PCR-testi tulemuse  

• või mitte enam kui 48 tundi tagasi saadud antigeeni kiirtesti tulemuse  

juhul, kui see on tehtud tervishoiuteenuse osutaja juures. 

Kui töötaja töötab samal ajal mitmes haridusasutuses, tuleb testimise korraldus iga 

tööandjaga eraldi kokku leppida. 

 

ÕPPEKÄIGUD JA ÜRITUSED KOOLIMAJAS 

Õppekäike, väljasõite ja ekskursioone korraldatakse kindla grupi või nn mulli põhiselt. Järgida 

tuleb kõiki külastatavas paigas kehtivaid reegleid. Ühistranspordis kasutatakse maski.  

Siseruumides toimuvatel üritustel  jälgitakse hajutamiseks, et ruumi täituvus ei oleks üle 50%. 

Kui osalejatel ei ole võimalik distantsi hoida, kantakse maski. 

 

KOOLIMAJA KÜLASTAMINE 

Koolimaja ei ole avalik koht, seega on võõrastel (sh lapsevanemad) sisenemine üldjuhul 

keelatud. Kohtumiste ja koosolekute korraldamisel asutuseväliste inimeste osavõtul eelistame 

virtuaalseid kanaleid või nakkusohutuse kontrollimist. 



MASKI KANDMINE KOOLIMAJAS 

 

Vaktsineerimata töötajad kannavad koolis maski. Maskikandmise kohustus ei laiene alla 12-

aastastele lastele või inimestele, kelle jaoks on kaitsemaski kandmine tervislikel põhjustel või 

muudel olulistel põhjustel ebamõistlik. Kui piirkondlik nakatumise tase on kõrge või väga 

kõrge, soovitame siseruumides kanda maski nii töötajatel kui ka õpilastel alates 12. 

eluaastast. 

 

 

 

 


