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Õpilaste lähikontaktsuse juhtumi lahendusskeem VKHKs 

 

 

Ettevalmistus ja teavitus (korraldavad õppejuht ja büroojuht) 

1. Lähikontaktsuse juhtumi kohta info saanud kooli töötaja teavitab õppejuhti ja 

büroojuhti. 

2. Õppejuht või büroojuht selgitab välja: 

a. Kas lähikontaktsed õpperühmad on hetkel tunnis 

b. Millise õpetajaga on õpilased hetkel tunnis 

3. Õppejuht/büroojuht prindib välja ettevalmistatud õpilaste nimekirjaga ankeedid. 

4. Õppejuht/büroojuht annab ankeedid üle: 

a. sotsiaalpedagoogile – juhul kui õpilased ei ole hetkel tunnis või kohe tundi 

minemas; 

b. tunni õpetajale – kui õpilased on kohe tundi minemas või tunnis. 

5. Õppejuht/büroojuht annab õpetajale või sotsiaalpedagoogile üle ühekordsed 

maskid. 

6. Õppejuht või büroojuht selgitab välja, kas ja millal saab kooliõde läbi viia 1. ja 2. 

testimise. Edastab info viivitamata õpetajale või sotsiaalpedagoogile õpilaste 

juhendamiseks. 

7. Õppejuht või büroojuht selgitab välja lähikontaktsed õpetajad: 

a. ilma kehtiva COVID tõendita õpetajad saadetakse viivitamata koju karantiini, 

edasi instrueerib Terviseamet, 

b. kehtiva COVID tõendiga õpetajad jätkavad tööd tavapärases korras. 

8. Õppejuht või büroojuht edastab õpetajate listi ja haldusjuhile info toimunud 

sündmuse kohta: aeg, koht, lähikontaktsed rühmad. 

9. Õppejuht või büroojuht edastab sotsiaalpedagoogile info karantiini suunatud 

koolitöötajate kohta. 

10. Vajadusel instrueerib õppejuht õppekorralduse muudatustest. 

11. Vajadusel korraldab haldusjuht ruumide desinfitseerimise. 

 

Õpilaste eristamine ja juhendamine (korraldab õpetaja või sotsiaalpedagoog) 

12. Õpetaja või sotsiaalpedagoog jagab õpilastele ühekordsed maskid. 

13. Õpetaja või sotsiaalpedagoog täidab koos õpilastega ankeedi ja juhendab õpilasi 

(eelistatult välitingimustes): 



a. Õpilased, kelle sünnipäev on enne 01.09.02 ning kes on ilma kehtiva COVID-

tõendita, lähevad koju karantiini. Edasi juhendab neid Terviseamet; 

b. Õpilased, kelle sünnipäev on enne 01.09.02 ning kellel on kehtiv COVID-tõend 

(vaktsineerimiskuur lõpetatud või läbipõetud viimase 6 k jooksul), jätkavad 

koolipäeva tavapäraselt.  

c. Õpilased, kelle sünnipäev on alates 01.09.02 ning kes on ilma kehtiva COVID 

tõendita, pöörduvad testimisele (testimise täpse aja ja koha info annab 

õpetajale õppejuht või büroojuht). 

d. Õpilased, kelle sünnipäev on alates 01.09.02 ning kellel on kehtiv COVID 

tõend, jätkavad koolipäeva tavapäraselt. 

14. Õpetaja või sotsiaalpedagoog annab täidetud ankeedi üle õppejuhile või büroojuhile. 

 

Õpilaste testimine (korraldab kooliõde või sotsiaalpedagoog) 

15. Õppejuht või büroojuht teeb ankeedist koopia ja annab ankeedi üle kooliõele või kui 

esimest testimist ei saa läbi viia kooliõde, siis sotsiaalpedagoogile. 

16. Esimene testimine viiakse läbi: 

a. kooliõe poolt vajadusel abistamise kaudu, 

b. sotsiaalpedagoogi poolt juhendamise kaudu. 

17. Testimise läbiviija märgib ankeeti testimise tulemuse. 

18. Testimise läbiviija instrueerib õpilast vastavalt tulemusele: 

a. Negatiivne tulemus – õpilane võib jätkata tavapärast koolipäeva, aga viibib 

piiratud karantiinis ning ei või osaleda huvitegevuses, käia kinos jms. 

b. Positiivne tulemus – õpilane läheb viivitamata koju. Edasi instrueerib 

Terviseamet. 

19. Testimise läbiviija annab negatiivse tulemusega testitavale sedeli teise testimise 

ajaga. 

20. Testimise läbiviija teavitab positiivsest leiust büroojuhti ja õppejuhti. 

21. Kui testimise viis läbi kooliõde, annab ta testimise tulemuste ankeedi edasi 

sotsiaalpedagoogile. 

 

Terviseameti teavitus (korraldab sotsiaalpedagoog) 

22. Sotsiaalpedagoog koostab esimese testimise läbiviimise päeval Terviseametile 

tabelid täieliku ja piiratud karantiini suunatud õpilaste ja koolitöötajate kohta ning 

edastab need Terviseametile. 




