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Juhend viiruse leviku tõkestamiseks Sillamäe Gümnaasiumis 
 

1. Üldsätted 

1.1. Sillamäe Gümnaasiumis juhindutakse viiruse leviku piiramisel Terviseameti, Haridus 

– ja Teadusministeeriumi ning Sillamäe Linnavalitsuse juhistest.  

Juhised haridusasutuste töö ohutuks korraldamiseks algaval õppeaastal 

(viimased  uuendused alates 27.09.2021) https://www.hm.ee/et/koroona#juhised 

Hädaolukorra lahendamise plaan 

https://home.sillamaegymn.edu.ee/sites/default/files/1.-2-

12%20LISA%20H%C3%A4daolukorra%20lahendamise%20plaan%20muudatustega.pdf 

Sillamäe Gümnaasiumi riskianalüüs 

https://home.sillamaegymn.edu.ee/sites/default/files/1.-2-

1%20Riskianal%C3%BC%C3%BCsi%20kinnitamine%20LISA%20Riskianal%C3%BC

%C3%BCsi%20kinnitamine.pdf 

 

1.2. Viiruse leviku piiramine on igaühe vastutus. 

1.3. Koolitöötajad vastutavad isiklikult enda tervisekäitumisega koolikeskkonna 

turvalisuse säilitamise eest sh ja eriti viirushaiguste leviku tõkestamise eesmärgil.  

 

 

2. Koroonaviiruse leviku tõkestamise olulised ennetusmeetmed gümnaasiumis 

lähtuvalt Sillamäe Gümnaasiumi riskianalüüsist: 

 

           2.1. Vaktsineerida end esimesel võimalusel 
 Vaktsineerimine on parim viis viiruse leviku tõkestamiseks.  

 Täielikult vaktsineeritud inimesed ei pea jääma lähikontaktsena karantiini.  

           2.2. Kanda nakkusohtlikes olukordades maski 

 Vaktsineerimata / vaktsineeritud töötajatel soovitame kanda maski kui ei 

ole võimalik hoida piisavat distantsi 

 Töötajad võtavad arvesse, et maskide kasutamine siseruumides vähendab 

viiruse levikut ja nakatumisohtu. 

            2.3. Hoida distantsi 
 Viiruse leviku tõkestamiseks tuleb kõigis tegevustes silmas pidada, et tekiks 

võimalikult vähe lisakontakte. 

 Siseruumides toimuvatel üritustel soovitame õpetajatel hajutamise 

tagamiseks jälgida, et ruumi täituvus ei oleks üle 50%. Kui osalejatel ei ole 

võimalik distantsi hoida, tuleks kanda maski. 

           2.4. Nakkuse tuvastamiseks testida 
 Vajadusel tuleb töötajal teha kiirtest meditsiinitöötaja järelvalvel üks kord 

nädalas. 

 Kui kiirtest on positiivne, tuleb jääda karantiini. 
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           2.5. Kindlustada siseruumides puhas õhk 
 Ruume tuleb pidevalt tuulutada. See aitab takistada viiruse levikut. 

 Kui sundventilatsioonist on vähe, siis tuleb õpetajal vahetundide ajaks 

avada aknad 

           2.6. Järgida hügieeninõudeid ja puhastada pindu. 

 Oluline on nii töötajate kui ka õppijate käte desinfitseerimine ja pesemine - 

kooli sisenedes desinfitseerida käed välisukse juures desinfitseeriva 

vahendiga. 

 Õpetaja / klassijuhataja selgitab õpilastele, miks on vajalik kanda kooli 

ruumides vahetusjalanõusid - välisjalanõudega kanname ruumist ruumi 

palju pisikuid, jalahügieen kannatab. 

2.7.  Loe lisaks Juhised haridus- ja noorsootööasutustele 2021/2022. õa alguses 

https://www.hm.ee/et/koroona#juhised 
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