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KOLLANE 

Riigis on kehtestatud hädaolukord.  

Kehtivad kõik tingimused, mis rohelise plaani 
puhul. Lisanduvad järgmised tingimused. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNANE 

Riigis on kehtestatud eriolukord. 

Kehtivad kõik tingimused, mis rohelise ja kollase 
plaani puhul. Lisanduvad järgmised tingimused. 

 

Kooli sisenetakse 3. erinevast sissepääsust.  

Igal klassil on oma kellaaeg kooli sisenemiseks. 
Hilinemiste kohta jagab infot klassijuhataja.  

Igal klassil on oma koduklass ja kodukorrus.  
Õpilane liigub ainult oma kodukorrusel. Õpilane 

ei puutu kokku teiste korruste õpilastega.  

Garderoobi ei kasutata. Riiete paigutus on igal 
korrusel lahendatud erinevalt.  

8 klassi söövad sööklas erinevatel aegadel. Teised 
(30) klassid söövad koduklassides. 

Igal sisenemisel klassiruumi peseb või 
desinfitseerib õpilane käed. Igal õpilasel on 

klassis oma töökoht. Oma töökoha 
desinfitseerib õpilane ise peale sealt lahkumist 

(vahendid on klassis).  

Enne kooli sisenemist mõõdetakse õpetajatel ja 
õpilastel temperatuuri.  

Haigusnähtudega õpilased ja õpetajad jäävad 
koju. Täpsemalt jagavad juhiseid klassijuhatajad. 

Õuevahetundi saab korrus liikuda enne või peale 
söömist. Antud vahetund kestab 45 minutut.  

Lähikontaktseteks peame ühe korruse õpilasi.  

Igal klassil on üks päev nädalas distantsõppe 
päev. Kõik selle päeva tunniplaani järgsed tunnid 

toimuvad distantsilt. 

Õpetajad kannavad töökohal visiiri või maski. 
Õpilastele on tagatud nende soovi korral 

näomaskid ja kindad. 

Õpe toimub koolis ja kodus.                            
Distantsilt õpivad õpilased järgmiselt: 1.-3. klass 
– 1 päev nädalas; 4.-6.klass – 2 päeva nädalas; 

7.,8.,10.,11. klass – 3 päeva nädalas. 
Väikeklassid, 9. ja 12. klass – 1 päev nädalas. 

Külalisi ja lapsevanemaid kooli sisse ei lubata. 
Ainult eelnevate kokkulepete korral.   

Välditakse täielikku sulgemist. Kõikidel 
klassidel on 3 distantsõppe ja 2 kontaktõppe 
päeva nädalas. Tunniplaan koostatakse sel 

põhimõttel, et kontaktõppe päevadel toimuvad 
kõik ainetunnid vähemalt ühe korra. Klass 

viiakse täielikule distantsõppele, kui kohal on 
vähem kui 50% õpilastest.    

Juhul kui koolis on viibinud COVID-19 
nakatanud õpilane, siis suunatakse selle 
õpilasega ühel korrusel õppivad klassid 

distantsõppele 2. nädalaks. Teistel korrustel 
õppivad õpilased viibivad edasi kontaktõppes. 
Sel juhul Terviseamet teeb kindlaks õpetajad, 

kes peavad minema isolatsiooni. Juhul, kui 
isolatsiooni läheb kriitiline arv õpetajaid, siis 

võib kool muuta tunniplaani.  

Juhul kui koolis on viibinud COVID-19 nakatanud 
õpetaja, siis kool koostöös Terviseametiga teeb 
kindlaks klassid, kes peavad minema 2. nädalaks 

distantsõppele.  

Vajadusel viiakse õppetöö kontaktõppe päevadel 
kahte vahetusse. 

Süüa saavad 1.-6. klassi õpilased kontaktõppe 
päevadel koolimajas. 7.-12. klasside õpilastele 

jagatakse soovi korral üks kord nädalas 
toidupakke, koolis nad ei söö.   

Õpilased kannavad näomaski või visiiri.  

Õpetaja võib soovi korral kanda visiiri või maski. 

Üldjuhul õppeaasta jooksul välisreisidel ei käida. 
Õpilased ja õpetajad jäävad välisriigist naastes 

eneseisolatsiooni vastavalt Terviseameti 
nõudmistele.   

Soovijatele jagatakse kord nädalas toidupakke. 


