
Kärla Põhikooli ennetusmeetmed ja võimalikud toimimisjuhised 

viirusepuhangu korral 

ENNETUSMEETMED  

• Haigena kodus püsida. 

• Pesta käsi ja kasutada kaitsevahendeid (visiir, mask, käte- ja pindade 
desinfitseerimine). Kaitsemaskide kasutamine on koolis viibivatele riskirühma 
kuuluvatele õppijatele ja õpetajatele soovituslik. 

• Õpilaste hajutamine ja võõrastega kontakti vältimine. 
 

  
TEGEVUSED ERINEVATE STSENAARIUMIDE KORRAL 
 

• Riskigruppi kuuluvate õpilaste ja õpetajate säästmiseks peab leidma neile võimaluse 
töötada võimalikult ohututes tingimustes, mis võib tähendada ka tööd distantsilt. 

• Arvatava nakkusohu vältimiseks koolihoone sulgemine mõneks päevaks või ühe 
klassi mõneks päevaks koju jätmine 

• Kui klassis on haige laps (nohune, köhib, palavikus), siis saadab aineõpetaja õpilase 
koju. Õpetaja annab lapsele maski (maskid perenaise juures ja igas klassis), laps istub 
fuajees ja ootab lapsevanemat järgi. Õpetaja informeerib sotsiaalpedagoogi või tema 
puudumisel õppejuhti, direktorit või klassijuhatajat, kes teatab vanemale või kutsub 
vanema järgi.  

• Kõikidel vahetundidel saadame õpilased vahetunnis õue, kui ilm lubab. 
Vahetusjalatseid ei ole vaja vahetada.  

• Sööklas on söögivahetundide ajal lauad kaetud.  

• Kui 1 õpilane klassist on covid-19  haige, siis jääb terve klass 14 päevaks 
eneseisolatsiooni ja distantsõppele, samuti selles klassis õpetanud õpetajad. 

• Vajadusel õpilaste suurem hajutamine (rakendatakse vastavalt olukorrale)  
- õpilased (algklassid) koolis üle päeva või poole klassi kaupa (hübriidõpe, st koolis 
õppimine vaheldub distantsõppega); 
- vahetundide , sh söögivahetundide hajutamine; 
- koduklassid (õpetajad liiguvad õpilaste juurde). 

• Distantsõppe päevad ja nädalad: algklassides siis, kui on kordamise aeg ja peab 
iseseisvalt õpiharjumusi harjutama. Vanemates klassides siis, kui on suuremad tööd 
ja projektid. Samuti õppeperioodi lõpus või enne vaheaegu ning preemiaks iseseisvalt 
õppimisega hakkamasaavatele ja võlgnevusteta õpilastele. 

• Distantsõpe õpilase haiguse ajal, kui tervislik seisund lubab õpilasel juba koolitööga 
tegelda.  

• Õppetöö graafik distantsõppe ajaks:  
- mitte tunniplaanipõhine, vaid veebitundide põhine; 
- veebitunnid ei toimu enne kella 10; 
- eelnevalt kaardistada, mitu veebitundi iga õpetaja soovib iga klassi kohta; 
- kodused ülesanded nt nädala kaupa, st tähtajad/hindamine/kontroll harvem; 
- valmisolek, et õpetaja on kodus, aga õpilased koolis;  asendusõpetajad, 
lapsevanemad; 



- õpilasel on plokkidena 3–4 ainet päevas, lihtsam päevaplaan, arvuliselt „vähem“ 
kohustusi; 
- online-tunni reeglid kodukorda (kohustus osaleda distantsõppe tunniplaani kohases 
veebitunnis). 

• Õpilaste väiksemad õppegrupid (paarid) üksteise toetamiseks – eelnevalt nt sügisel 
juba kokku leppida 

• Võimaluse vältida külaliste ja lapsevanemate sisenemist koolimajja. 
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