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Lihtsustatud karantiin laieneb koolis ja lasteaias toimuvale huvitegevusele  
Muutunud karantiinikorra järgi võivad alates 27. septembrist lihtsustatud karantiinis olevad 
haigustunnusteta lasteaia, üldhariduskooli või kutseõppeasutuse lapsed osaleda 
haridusasutuse ruumes toimuvas huvitegevuses, kui sellest võtavad osa üksnes sama 
asutuse lapsed või noored. 10-päevase lihtsustatud karantiini perioodi vältel ei tohi osaleda 
koolivälistes tegevustes. 
 
Kui kuni 12-aastane laps lapsehoius, lasteaias või koolis puutub kokku COVID-19 haigega, siis 
tohib ta haigussümptomite puudumisel käia edasi koolis või lasteaias ja osa võtta 
huvitegevusest, kus osalevad ainult sama lasteaia või kooli lapsed. 
 
Täielikult vaktsineerimata COVID-19 haigega koolis kokku puutunud 12-18aastased õpilased, 
samuti õpilased, kes saavad 2021/2022. õppeaastal 19-aastaseks, võivad kiirtesti ja PCR-testi 
negatiivse tulemuse korral ja haigustunnuste puudumisel jätkata nii õppetööd üldharidus- 
või kutsekoolis kui ka osaleda noorsootöös ja huvitegevustes, kui need toimuvad samas 
haridusasutuses ning seal osalevad üksnes sama asutuse lapsed ja noored. 
 
Lihtsustatud karantiini saab rakendada ka juhul kui lähikontakt tekib koolis või lasteaias 
toimuvates huviringides ning laps võib haigussümptomite puudumisel jätkata koolis või 
lasteaias käimist ning huviringides osalemist. 
Korraldus 

 

Õpilaste vaktsineerimise ja testimise nõusolekuvormid  
Hiljuti on muutunud koostöös Andmekaitse Inspektsiooniga nõusolekuvormid. Tegemist on 
kahe eraldi vormiga: vaktsineerimise nõusolekuvorm ja testimise nõusolekuvorm. Palume 
edaspidi nõusolekute küsimisel kasutada uusi vorme. Vormid leiab ministeeriumi kodulehelt.  
 
Lapse vaktsineerimiseks koolis küsib lapsevanemalt nõusoleku kooli tervishoiuteenuse 
osutaja (kooliõde). Täidetud nõusolekuvormi tagastab vanem kooliõele. Ainult kooliõel on 
õigus töödelda nõusolekuvormis sisalduvaid isikuandmeid vaktsineerimise läbiviimiseks ja 
dokumenteerimiseks. Kooliõde peab nõusoleku küsimise vormi saatma vanemale vähemalt 
üks nädal enne vaktsineerimist. Samuti peab vanem teadma, millist vaktsiini vaktsineerimisel 
kasutatakse. Kui vanem nõusolekuvormi ei täida või seda kooliõele tagasi ei saada, ei saa 
kooliõde last vaktsineerida.  
 
Kui vanem annab nõusoleku lapse vaktsineerimiseks vormis märgitud ajal, kuid last 
ettenähtud ajal mingil põhjusel ei vaktsineerita, on vanema nõusolek endiselt jõus. Kooliõde 
võib lähtuda vanema varem antud nõusolekust ega pea uut nõusolekut küsima, kuid peab 
vanemat teavitama uuest vaktsineerimise ajast vähemalt nädal ette ja kasutama vaktsiini, 
mille kasutamiseks on vanem nõusoleku andnud. Vanemal on õigus lapse vaktsineerimiseks 
antud nõusolek tagasi võtta.  
 

https://www.kriis.ee/sites/default/files/kriis.ee/Korraldused/332k.pdf
https://www.hm.ee/et/tegevused/koroona/vaktsineerimine
https://www.hm.ee/et/tegevused/koroona/vaktsineerimine


Testimise nõusolekuvormis küsitakse lapsevanema nõusolek lapse antigeeni-RTD kiirtestiga 
testimiseks koolikeskkonnas. Kui lähikontakt toimus koolikeskkonnas, korraldab õpilasele 
kiirtestimise kooliõde (professionaalsete või enesetestimiseks mõeldud kiirtestidega) või kool 
(enesetestimiseks mõeldud kiirtestidega). Alaealise õpilase kiirtestimiseks tuleb küsida 
nõusolek lapsevanemalt. Nõusoleku võib küsida kooliõde või kool. Nõusolekuvormis 
sisalduvaid isikuandmeid võib kooliõde või kool töödelda ainult õpilase kiirtestimise 
korraldamiseks ja neid säilitatakse kuni 2021/2022. õppeaasta lõpuni. Kui vanem 
nõusolekuvormi ei täida, siis ei saa last testida. Kui vanem annab lapse testimiseks nõusoleku, 
kehtib nõusolek lapse igakordseks kiirtestimiseks käesoleval õppeaastal. Vanemal on õigus 
lapse testimiseks antud nõusolek tagasi võtta. 
 
Juhime ka tähelepanu, et kool peab oma andmekaitsetingimusi testimisel saadud andmete 
töötlemisega seonduvalt ja Andmekaitse Inspektsiooni nõudest tulenevalt täiendama, kui 
vastav regulatsioon puudub. Nõusolekuvormil on viide, et töötlemise kohta saab infot kooli 
andmekaitsetingimustest. Eelnimetatu kehtib juhul, kui kasutatakse enesetestimiseks 
mõeldud kiirteste. Kui kooliõde testib õpilast professionaalse kiirtestiga, siis on tegemist 
tervishoiuteenuse osutamisega ning nõusoleku küsimise ja andmete töötlemise õiguslik alus 
on VÕS § 766 lg 3 ja 769. 
 

Noorte riigipiiri ületamise ja eneseisolatsiooniga seotud muudatused 
Alla 12aastaste laste suhtes kehtib nõue, mille järgi tuleb vaktsineerimata või COVID-19 
läbipõdemata lapsevanema või hooldajaga reisilt tulnud lapsel teha eneseisolatsiooni nõudest 
vabanemiseks kolmandal päeval PCR- test. Juhul, kui lapsel pole haigussümptomeid, tohib ta 
minna esimesel päeval pärast reisi kooli või lasteaeda ning osaleda samas haridusasutuses 
toimuvas huvitegevuses. Kui kolmandal päeval tehtud testi tulemus on negatiivne, saab ta 
jätkata käimist koolis, lasteaias ning neis toimuvates huviringides. Positiivse testitulemuse 
korral tuleb jääda karantiini. Alla 12aastane laps, kes saabub riiki vaktsineeritud või COVID-19 
läbipõdenud vanema või hooldajaga ja kellel pole haigustunnuseid, saab koolitöös ja 
huvitegevuses osaleda piirangutevabalt. 

12-18aastastele ja sel õppeaastal 19aastaseks saavatele noortele, kelle vanem või saatja ei 
ole vaktsineeritud ega läbi põdenud COVID-19 haigust ning kes ei ole ise vaktsineeritud, 
tuleb samuti teha eneseisolatsiooni nõudest vabanemiseks reisilt saabumisest kolmandal 
päeval PCR-test.  Juhul, kui lapsel pole haigussümptomeid, tohib ta minna esimesel päeval 
pärast reisi kooli ning osaleda samas haridusasutuses toimuvas huvitegevuses.  
 
Koolipsühholoogide nõuandetelefon 
Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Koolipsühholoogide Ühingu koostöös alustas 
septembrist tööd tasuta koolipsühholoogide nõuandetelefon, kuhu on oodatud helistama 
kõik laste ja noortega töötavad inimesed, lapsevanemad, õppijad ning lapsed ise. Eestikeelne 
number 1226 on avatud esmaspäevast reedeni kl 16–20 ning venekeelne number 1227 
teisipäeviti kl 16–20. Kõnedele vastavad koolipsühholoogi kutsetunnistusega kogemustega 
psühholoogid. 
 
Küsimuste korral palume pöörduda e-posti aadressil info@hm.ee või telefonidel 5690 0353 ja 
5690 0340, lisainfot leiab: https://www.hm.ee/et/koroona 
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