Kinnitatud Tallinna Tehnikagümnaasiumi kriisikomisjoni
08.09.2020 protokollilise otsusega

Termokaamerate jälgimise tegevuskava Tallinna Tehnikagümnaasiumis

Kaamera asukoht on garderoobi viiva trepi kohal suunaga välisukse poole ja
esimese korruse fuajees suunaga aatriumi ukse ja 2. korrusele viiva trepi
poole.
(Teise kaamera asukohta on võimalik muuta, kui tekib vajadus kooli
sisenejate hulka hajutada või mõnel teisel põhjusel).
Selgitus:
Süsteem töötab autonoomselt terve koolipäeva ja tuvastab koolis liikuvate inimeste
temperatuuri. Süsteem suudab korraga mõõta kuni 30 inimese kehatemperatuuri. Kui
avastatakse haigustunnustega inimene (temperatuur 37,0 ja rohkem), siis süsteem salvestab
pildi ja saadab selle peaarvutisse turvatöötaja ruumi ekraanile ja kinnitatud e-postidele. Üks
jälgimise ekraan asub sööklasse viiva kaamera lähedal, teine kooli turvatöötaja ruumis.
Turvaruumi paigaldatakse salvesti ja arvuti.
Turvatöötaja jälgib õpilaste, õpetajate ja kooli töötajate (edaspidi inimeste) sisenemist 7:00 14:00 ja reageerib süsteemi häirele.
Juhtkonna liige aitab turvatöötajat temperatuuri mõõtmisel ja lapsevanematele helistamisel
alates 7:30 - 8:00.
Häire korral sekkub turvatöötaja koheselt ning suunab inimese “turvaruumi ette” tumbade peale
istuma. Turvatöötaja mõõdab tema kehatemperatuuri kontaktivaba kraadiklaasiga otsaesise
piirkonnast. Pärast kraadimist ja palaviku selgumist võtab turvatöötaja ühendust õpilase
lapsevanemaga ja lepitakse kokku lapse koju saatmine.
Peale kooli medõe saabumist kell 8:00 võtab ta kõrgema temperatuuriga inimesed turvatöötajalt
vastu oma ooteruumi ja tegeleb nendega ise (kraadib ja helistab vajadusel lapsevanemale) kuni
16:00.
Kui süsteem avastab haigustunnustega kooli töötaja, siis toimub kõik sarnaselt eelpool
sätestatuga. Kooli töötaja saadetakse peale palaviku kontrollimist koheselt koju. Kooli
koristusfirma koristaja puhul teavitatakse koheselt kooli koristusjuhti, kes organiseerib
koristaja asenduse ja haige töötaja koju saatmise.
Kooli valvur jälgib inimeste liikumist sisse-välja alates 14.00 kuni 21.30. Häire korral sekkub
valvur koheselt ja suunab inimese kooli medõe vastuvõturuumi ootele kuni 16:00.
Kui kooliõde ei ole koolis, siis kutsutakse välja õpilase vanemad või saadetakse kooli töötajakoristaja-rentnik koheselt koju.

Kooliõe asendus. Kui kooliõde haigestub või ei saa teistel põhjustel koolis viibida, siis asendab
teda kooli asendusõde. Asendusõe puudumisel täidab kooliõe kohustusi meditsiinilise
haridusega kooli töötaja.
Söökla toitlustusfirma töötajate kontroll. Kooli toitlustusfirma vastutab, et kooli söökla
juhataja kontrollib söökla töötajate kehatemperatuuri enne sööklasse sisenemist digitaalse
kraadiklaasiga. Haigustunnuste avastamisel saadab söökla juhataja koheselt töötaja koju ja ei
luba teda söökla ja kooli ruumidesse.
Kooli kehalise kasvatuse tundidest väljast saabuvate inimeste kontroll. Kooli kehalise
kasvatuse tundidest saabuvate inimeste kontrolli teostavad kooli kehalise kasvatuse õpetajad,
kooli turvatöötaja ja kooli valvur. Sisenejatel lastakse kooli esiukse vahekoridoris mõne minuti
„jahtuda/rahuneda“ ja siis teostatakse temperatuurikontroll. Haigustunnuste ilmnemisel
suunatakse inimene kooli medõe ooteruumi ja toimuvad eespool kirjeldatud tegevused.

Termokaamerate jälgimise tegevuskava Tallinna Tehnikagümnaasiumis hakkab kehtima alates
21. septembril 2020.
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