
HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI ÜLDISED PÕHIMÕTTED 2021/22 ÕPPEAASTAL 

Avatud haridus. 2021/2022. õppeaastal on esmatähtis hoida haridus- ja noorsootööasutused avatuna kõigil 

haridustasemetel ja -liikides, arvestades seejuures kõigi ohutusega. Püüame märgata ja toetada kõiki õppijaid, 

et täita möödunud õppeaastast jäänud võimalikke hariduslünki. Algaval õppeaastal lähtume viiruse leviku 

tõkestamisel järgmistest põhimõtetest:  

Piirkondlik lähenemine. Haridust ja noorsootööd puudutavate otsuste puhul on oluline lähtuda piirkondlikust 

olukorrast. Kui olukord seda nõuab, saab Terviseamet teha nakkusohu piiramiseks otsuseid lähtudes muuhulgas 

regionaalsete kriisistaapide ettepanekutest.  

Vaktsineerimine. Vaktsineerimine on parim viis viiruse tõkestamiseks ning iseenda ja oma kaaslaste kaitsmiseks. 

Testimine. Haridus- ja noorsootööasutuste vaktsineerimata töötajatel tuleb kord nädalas teha antigeeni kiirtest.  

Karantiin. Täielikult vaktsineeritud töötajad ja õppijad ei pea COVID-19 haigega lähikontaktis olnuna karantiini 

jääma. 12–18aastased (kaasa arvatud) ning 2021/2022. õa 19aastaseks saavad vaktsineerimata õpilased peavad 

haridusasutuses toimunud lähikontakti korral tegema esmalt kiirtesti ning mitte varem kui 72-tunnise vahega PCR-

testi. Negatiivse PCR-testi tulemuse korral pole karantiin vajalik.  

Haigena koju. Mistahes haigustunnuste esinemisel tuleb kõigil, ka vaktsineeritutel jääda koju ning võtta ühendust 

oma perearstiga, kes suunab vajadusel PCR-testile.  

Hajutatus. Tegevustes tuleb lähtuda hajutamise ja nn mullides tegutsemise põhimõttest ehk tegevused toimuvad 

kindlates rühmades, mille liikmed on püsivalt samad. Soovitame viia võimalikult palju tegevusi õue. Hoonetes 

toimuvatel aktustel ja teistel suurematel kogunemistel tuleb jälgida, et ruumi täituvus oleks kuni 50%.  

Ventilatsioon. Hea ventilatsioon vähendab ruumis aerosooliosakeste hulka ning seega ka viiruse levikut. Sõltuvalt 

hoone ventilatsioonist tuleb ruume pidevalt tuulutada või veenduda ventilatsioonisüsteemi õiges seadistuses. See 

aitab takistada viiruse levikut.  

Hügieen. Viiruse tõkestamisel on tähtsal kohal kätepesu, võimalikult ohutu aevastamine ja nuuskamine, pindade 

ja ühiskasutatavate esemete asjatu katsumise vältimine ning nende puhastamine.  

Mask. Siseruumides, kus distantsi hoidmine ei ole võimalik, soovitame kanda maski. 

DOKUMENDI TÄISVERSIOON:  juhistega haridus- ja noorsootööasutustele 2021/2022. õppeaasta sügisel: 
https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_juhised_koolidele_2021.pdf 



AUGUST KITZBERGI NIM GÜMNAASIUMI PÕHISUUNISED 2021/22 ÕPPEAASTAL 

- Õppetöö toimub vastavalt päevakavale, mis on leitav kooli kodulehel https://akg.vil.ee/25-oppetoo-

oppetoo-korraldus.html

- Huvitegevus toimub vastavalt 2021/22 kehtestatud plaanile https://akg.vil.ee/85-oppetoo-huviringid.html

- Kuni 18-aastased õpilased ja 2021/22 õppeaastal 19-aastased õpilased koolis igapäevaselt nakkusohutust 

tõendama ei pea.

- Kooli töötajad, kes on vaktsineeritud või haiguse läbi põdenud, ei pea igapäevaselt tõendama oma 

nakkusohutust.

- Vaktsineerimata töötjad ja need, kes pole haigust läbi põdenud, tuleb nädalas 1 kord testida, või neil tuleb 

kanda maski. Testimist viib läbi kooliõde.

- Maski kandmine on õpilastele ja kooli töötajatele kooli ruumides vabatahtlik.

- Külastajad, sh lapsevanemad, lubatakse koolimajja immuniseerimispassi olemasolul või kes on kuni 48 

tundi varem teinud antigeeni kiirtesti või kuni 72 tundi varem PCR-testi, mille tulemus on negatiivne

(maski kandma ei pea), selle puudumisel tuleb kanda maski. Immuniseerimispassi kontrollitakse valvelauas. 

Kokkulepitud külastustest tuleb võimalusel eelnevalt valvelauda teada anda.

- Haigustunnustega õpilasel ning töötajal tuleb jääda koju ja pöördub perearsti poole haiguse põhjuste 

väljaselgitamiseks.

NB! Õpilast, kes on kodus haigestunud, ei tohi saata kooli lootuses, et kooliõde selgitaks välja haigestumise 

põhjused. Selleks on perearst.

- Koolipäeva jooksul haigestunud õpilane suunata kooliõe juurde, kes viib läbi vajalikud toimingud haiguse 

põhjuste väljaselgitamiseks ja määrab edasise tegevuse. Kooliõde on koolimajas E-N kell 09.00-14.00 

Kooliõe puudumisel suunata õpilane õppejuhi, direktori või sotsiaalpedagoogi juurde, kes korraldavad 

edasise tegevuse.

- Õppetundi läbi viies tuleb võimalusel õpilasi klassiruumis hajutada. Olenevalt klassiruumist, õpilaste 

arvust, ilmast jt teguritest, tagada ruumi ventilatsioon parimal moel. Võimalusel hoida aknad tuulutuse 

- Vahetunnis õpilased klassiruumis ei viibi. Klassiruumides viia läbi tuulutus.  Kui ilmastikuolud võimaldavad, 

siis suunata õpilased õue. Õpilastel vältida koolimajas kogunemist suurematesse gruppidesse ja kitsastesse 

koridoridesse.

- Söögivahetund: I suurel vahetunnil söövad 1.-5. klassid, II suurel vahetunnil 6.-12. klassid

- Garderoobides on lubatud ainult riietumine. Ilma põhjuseta seal viibimine pole lubatud.

- Õhtune spordikompleksi külastus: kuni 18a. isik ei pea tõendama nakkusohutust. Spordikompleksi saab 

kasutada immuniseerimispassi olemasolul või kes on kuni 48 tundi varem teinud antigeeni kiirtesti või kuni 

72 tundi varem PCR-testi, mille tulemus on negatiivne. Kiirtesti saab teostada ka kohapeal administraatori 

lauas (kulud katab külastaja).

- Jälgida, et koolis ei väljendataks negatiivset suhtumist selle alusel, kes on vaktsineeritud või 

vaktsineerimata.

- Küsimuste korral pöörduda direktori, õppejuhi või majandusjuhi poole. 
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2.3. Lähikontaktsete testimine  
ja lihtsustatud karantiin

 Kui lähikontakt COVID-19 viiruse kandjaga 
toimus lasteaias või -hoius, üldhariduskoolis 
või kutseõppeasutuses, ei pea haigus-
tunnusteta lasteaialapsed, kuni 12-aastased 
õpilased ja täielikult vaktsineeritud inimesed 
jääma karantiini ega end ka testima.

 Haridus- ja noorsootööasutuses toimunud 
lähikontaktist tuleb esimesel võimalusel 
teavitada Terviseameti regionaalosa-
konda, kes annab edasised suunised. 

• Põhja regiooni vastutav inspektor, 
55575808 PROvastutav@terviseamet.ee

• Lõuna regionaalosakond –  
Tiia Luht, osakonnajuhataja,  
55968964, tiia.luht@terviseamet.ee

• Ida regionaalosakond –  
Marje Muusikus, osakonnajuhataja,  
5253 622, marje.muusikus@terviseamet.ee

• Lääne regionaalosakond –Kadri Juhkam, 
osakonnajuhataja, 794 3500, 58 429 
096, kadri.juhkam@terviseamet.ee

 Täielikult vaktsineerimata 12–18aastastele 
(kaasa arvatud) õpilastele, samuti õpilastele, 
kes saavad 2021/2022. õppeaastal 
19aastaseks, kehtib haridusasutuses saadud 
lähikontakti korral lihtsustatud karantiini kord:

• Esimesel võimalusel tuleb teha 
kiirtest haridus asutuses ja 
meditsiini töötaja järelvalvel. 

• Kui kiirtesti tulemus on negatiivne ja 
haigustunnused puuduvad, tohib jätkata 
üldhariduskoolis või kutsekoolis kontak-
tõppes. Kuni PCR-testini ei tohi osa 
võtta muudest tegevustest nagu huvi-
haridus, rühmaviisiline sportimine jm. 

• Kui kiirtest on positiivne, 
tuleb jääda karantiini. 

• Mitte varem kui 72 tundi pärast kiirtesti 
tuleb teha PCR-test. PCR-testi saab teha 
kooliõde kurguloputusvedelikust. Proovi-
võtuks vajalikud vahendid eraldab koolidele 
Terviseamet. Samuti korraldab Terviseamet 
proovide laborisse jõudmise. Kui koolil 
endal ei ole võimalik testimist korraldada, 
kutsutakse kohale testimisbrigaad. 

• Kui PCR-testi tulemus on negatiivne, 
tohib jätkata kontaktõppes. 

• Kui test osutub positiivseks, 
tuleb kohe jääda karantiini.

 Kui vanem või eestkostja või õpilane ise 
ei anna luba õpilase testimiseks, peab 
õpilane jääma tavapärases korras karantiini, 
sest puudub võimalus teha kindlaks tema 
nakkusohutus. Karantiini ajal ei ole koolil 
kohustust teda õppetöösse kaasata. 

 Kui täielikult vaktsineerimata 12–18 aastane 
õpilane ja õpilane, kes saab 2021/2022 
õppeaastal 19aastaseks saab lähikon-
taktseks väljaspool üldharidus- või kutse-
kooli, peab ta vanusest sõltumata jääma 
eneseisolatsiooni tavapärases korras.
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2.4 Üldised karantiinireeglid

 Lähikontaktsena peavad karantiini jääma:

• haigustunnustega inimesed;

• positiivse kiirtesti tulemuse saanud inimesed 
kuni PCR-testi tulemuse teadasaamiseni;

• inimesed, kellel on diagnoositud 
COVID-19 haigus; 

• inimesed, kes keelduvad lähikontaktsena 
testimisest, mis tähendab, et puudub 
võimalus teha kindlaks nende nakkusohutus.

 Lähikontaktsena ei pea  
karantiini jääma haigustunnusteta:

• lasteaialapsed ja 1.–6. klassi õpilased, 
kes on kuni 12-aastased;

• inimesed, kelle vaktsineerimiskuur on 
lõpetatud, st et neil on kehtiv COVID-tõend;

• inimesed, kes on viimase kuue kuu 
jooksul koroonahaiguse läbi põdenud 
ning kelle arst on terveks tunnistanud;

• inimesed, kes on haiguse läbipõdemise 
järel saanud ühe doosi vaktsiini ning 
saavutanud maksimaalse kaitse;

• inimesed, kes on pärast esimest vaktsiini-
d oosi haigestunud koroonahaigusesse 
ning kelle arst on terveks tunnistanud;

• inimesed, kes ei ole vaktsineeritud või 
kelle vaktsineerimiskuur ei ole lõpetatud, 
kui nad teevad vähemalt 72-tunnise 
vahega kaks SARS-CoV-2 testi. 
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