Haanja Kooli tegevuskava
COVID- 19 haiguse ennetuseks ja reageerimiseks haigusjuhtumite korral

Üldised põhimõtted
Kooli igapäevategevustest lähtutakse riigis kehtivatest tervisekaitse nõuetest. Kooliteenija
käest saab kaitsemaski ja iga väljapääsu juures on desinfitseerimiskohad. Kõigile töötajatele
on jagatud kaitsevisiirid.
Info vahetus lastevanematega toimub ekooli, kooli kodulehe kaudu.
Lapsevanemad ja külalised sisenevad koolihoonetesse ainult eelneval kokkuleppel kooli
töötajaga.
Ürituste korraldamisel koolis lähtutakse riigis kehtivatest tervisekaitsenõuetest.
Pere on kohustatud kooli informeerima välisreisist ja peab järgima reisi sihtkohast lähtuvaid
tervisekaitsenõudeid.
Vajadust distantsõppeks hinnatakse juhtumipõhiselt lähtudes Terviseameti juhenditest, riigis
kehtestatud nõuetest ja Rõuge Vallavalitsuse otsustest. Kui klassis on haigusjuhtum, jääb
distantsõppele konkreetne klass. Õppetöö toimub kehtivat tunniplaani alusel.

Koroonajuhtumi tuvastamine koolis
KUI TÖÖTAJA HAIGESTUB:
Töövälisel ajal:
Töötaja peab jääma koju ja võtma ühendust perearstiga, kes langetab otsuse COVID-19
diagnoosi, testimise vajaduse ja töövõimetuslehe osas. Töötaja COVID-19 suhtes testimise
vajaduse üle otsustab perearst.
Töötaja teavitab haigestumisest/ haigestumise kahtlusest koheselt tööandjat, direktorit ja
õpetaja on valmis testi tulemuste selgimiseni viima oma tunde läbi veebitundidena.
Kolleegid, kes pole töötajaga sümptomaatilisel perioodil kokku puutunud, võivad jätkata
töölkäimist, kuid peavad jälgima 14 päeva jooksul tähelepanelikult oma tervist. Sümptomite
ilmnemisel tuleb jääda koju ja võtta ühendust oma perearstiga.

Haigestunud töötaja võib tööle naasta 14 päeva möödudes tingimusel, et tal ei esine
haigustunnuseid. Lõpliku otsuse teeb perearst. Tööandjal ei ole õigust nõuda töötaja tööle
naasmiseks COVID-19 testi tulemusi.

Tööaja töökohal olles:
Haigestunud töötaja peab koheselt koju minema. Töötaja võib tööle naasta 14 päeva
möödudes tingimusel, et ta on terve.
Töökohal desinfitseerida ruumid, mida haigestunud töötaja kasutas.
Haigestunud töötaja peab võtma ühendust oma perearstiga. Perearst hindab olukorda.
Töötaja teavitab tööandjat, direktorit kas COVID-19 kahtlus leidis kinnitust.
COVID-19 diagnoosi kinnitumisel selgitatakse koolis välja inimesed, kes olid haigestunud
töötajaga lähikontaktis (elab samas majapidamises haigega, on olnud otseses kontaktis
haigega).
Lähikontaktsed peavad jääma koju ning jälgima hoolikalt oma tervist. Ülejäänud töötajad
võivad jätkata oma igapäevast tööd.
Kui haigestunud töötaja COVID-19 diagnoos ei leidnud kinnitust, võivad teised töötajad
jätkata tööd.

KUI ÕPILANE HAIGESTUB KOOLIS:
Haigussümptomitega õpilasele annab kooli töötaja kaitsemaski ja õpilane antakse üle
vanemale. Vanem võtab ühendust perearstiga. Vajadusel isoleeritakse õpilane vanemat
ootama eraldi ruumi või saab oodata väljas.
Õpilane võib kooli naasta tervena tagasipöördumise üle otsustab perearst.

Kuidas vältida koroonaviirusesse nakatumist ning mida teha kahtluse korral?
Pese käsi sooja voolava vee ja seebiga, vajaduse korral kasuta desinfitseerimisvahendit.
Kuivata käed!
Väldi kontakti. Hoia distantsi inimestega, kes köhivad või aevastavad.
Ära katsu silmi, nina ja suud. Kui puudutad neid mustade kätega, siis võib viirus kanduda ka
sinule edasi.
Jälgi oma tervist ja püsi kodus. Kui sul on palavik, köha ja hingamisraskused, otsi varakult
abi. Helista perearstile või perearsti nõuandeliinile 1220.

Kuidas käituda, kui inimene kahtlustab, et on nakatunud?
Kui puutusid kokku mõne koroonaviirusesse nakatunuga, siis jälgi oma tervist 14 päeva
jooksul.
Kui Sul tekib palavik, köha või hingamisraskused, helista oma perearstile ja teavita teda
sellest.

Millal oleks mõistlik kanda maski?
Maski kandmisest on kasu ühiskondlikes ruumides kus liigub palju inimesi.
Maskist on abi tervele inimesele. See vähendab võimalust haigestuda, et
läheduses köhivalt inimeselt ei jõuaks viirus pritsmetega terve inimeseni.

ABILIIN
Helista perearstile või perearsti nõuandeliinile - 1220
Raskes seisundis haigestunule kutsu kiirabi - 112
Koroonaviiruse leviku ja ennetamise infoliin – 1247
Terviseameti infoliin - 7943500
Juhendmaterjalid leiab Terviseameti kodulehelt:
https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised
Juhendmaterjal HTM-i kodulehelt: https://www.hm.ee/et/koroona
Abiks enese hindamiskeskkond - www.koroonatest.ee

