
Paikuse Kool 

 

KRIISIPLAAN koroonaviiruse leviku tingimustes 

 Olemas  

Desovahend kätele 35 l 

Kätepuhastusjaam 3 tk 

Desovahend pindadele  10 l 

visiirid 14 tk 

maskid 425 tk 

kummikindad 200 tk 

Uv lamp pindade puhastamiseks 1 

VAHENDEID SOETAME JUURDE VASTAVALT VAJADUSELE 

 

Hetkel rakendatud meetmed: 

1. Koolitunnid toimuvad  tunniplaani järgi.  

2. Kõik õpetajad on esitanud oma töökavad, kus on ära toodud teemad, mida 

nad kindlasti püüavad läbida ning need teemad, mida saab välja jätta. 

3. Sööklas söömine toimub graafiku järgi ja hajutatult.  

4. Pikkade vahetundide ajal on õpilasel kohustus minna koolimaja sisehoovi.  

5. Vihmase ilma korral hajutame õpilased vahetundide ajal koridoridesse, 

aulasse ja spordisaali.  

6. Vahetundide ajal toimub klasside tuulutamine ja desinfitseerimine.  

7. Tundide ajal toimub koridoride koristus.  

8. Kooli treppidel toimub vahetunni ajal ühesuunaline liikumine, et vältida 

õpilaste kogunemist.  

9. Haigeid lapsi ja õpetajaid kooli ei lubata.  

10.  Lapsevanemad ja külalised saavad koolimajas viibida ainult mõjuval 

põhjusel.  

11.  Me ei korralda koolimajas üritusi, kus osaleb korraga palju õpilasi.  

12.  Õppekäike korraldame tavapärasest vähem, sest aega tuleb kasutada 

õppetööga tegelemiseks, sest me ei tea, kaua kontaktõpet on võimalik läbi 

viia. 

13.  Juhtkond pakub vajadusel õpetajatele tuge erinevate probleemide 

lahendamisel. 

14.  Info edastamine toimub kooli kodulehe  ja e-kooli kaudu. 

 Kui viiruse levik peaks suurenema, siis järgmiste sammudena:  

1. Kaalume koolitundide lühendamist  ja õuevahetundide pikendamist 



(hoolekogu ettepanek) 

2. Korraldame rotatsiooni korras koolis käimise 

3. Õpilase karantiini sattumise korral arutame koos lapsevanemaga läbi, kuidas 

toimub õpilase õppetöös osalemine.  

4. Juhul, kui kool peaks minema distantsõppele, siis hakkavad tunnid toimuma 

kindla päevakava alusel ning suureneb videotundide osakaal. 

5. Igat  haigusjuhtumit vaatame eraldi ning koostöös haridusosakonnaga 

otsustame, kes peab jääma distantsõppele. 

 

Paikuse Huvihariduskeskus Pai 

1. Kontaktide vähendamine- kuidas on teie maja(de)s korraldatud 

liikumisteed, tunniplaaniga hajutatud ajad, ruumid 

Gruppides pole üle 10 lapse 

2. Koristamine ja desinfitseerimine 

Õpetajatel vajaduse plaan oma tegevuste eripära arvestades 

3. Õues õppe võimalused 

Olemas. Võimaluse korral tegevused õues. 

4. Huvikooli tulek ja minek, sh lapsevanemad 

Vastavalt tunniplaanile. Lapsevanemad õpperuumidesse ei sisene. 

5. Info liikumine muudatustest/haigestunud lastest või personalist 

Teavitamine Arno ja ekooli kaudu 

6. Asutuse ruumide välja rentimine 

Pikaaegsed rentnikud 

7. Kes ja millisel juhul jääb distantsõppele 

Eesmärk on vältida täielikku distantsõppele viimist. Töö korraldatakse 

vajadusel ümber eelkõige õppegruppide kaupa, võttes arvesse tekkinud 

olusid.  

Epideemia korral keskuse sulgemisel ja distantsõppele viimisel lähtutakse 

epidemioloogilisest olukorrast nii riigis kui ka omavalitsuses.   

 

8. Personali töökoormuse tagamine (nt. meil on kevadest kogemus 

suurepäraselt õnnestunud huvikooli õpetajate rakendamine üldh 

abiõpetajatena). 

Tagame vastavalt olukorrale ja kokkulepetele personali vaimset tervist 

hoides. 

 



 

 


