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Õpilastel soovitatakse võimalusel kooli tulla jalgsi või rattaga, et vähendada lähikontakte
koolibussis/liinibussis.
Lapsevanemate koolihoonesse sisenemine on reeglina keelatud (va 1. klassi ühel
lapsevanemal esimese kahe koolinädala jooksul).
Kooli sisenedes tuleb kõigil desinfitseerida käed. Desinfitseerimispunkte tuleb kasutada
sihtotstarbeliselt.
Kooli töötajal on õigus mõõta kooli sisenemisel õpilase temperatuuri.
Koolipäeva jooksul tuleb käsi korduvalt pesta sooja vee ja seebiga.
Vahetundides viibivad õpilased võimalikult palju õues.
Ruume tuulutatakse regulaarselt ja pindasid puhastatakse.
Klassis istutakse võimalusel suurte vahedega, teiste klasside õpilastega hoitakse
vahetunnis distantsi.
Õppetöö/huvitegevuse lõppedes lahkuvad õpilased koolimajast.
Mask koolis ei ole kohustuslik, kuid riskirühma kuuluvad õpilased või töötajad võivad
ohutuse tagamiseks maski kanda.
Enne sööki pestakse käed. Sööklas istutakse kindlal kohal. Algklassidele on lauad kaetud,
teistele serveerivad sööki kokad. Tunnist välja kellad ei helise. Sööklasse liigutakse koos
aineõpetajaga hajutatud aegadel. Sööklas viibitakse vaid söögi ajal.
Haigussümptomitega (köha, nohu, palavik, kurguvalu või kraapiv tunne kurgus, üldine
nõrkustunne, peavalu, kõhulahtisus, maitsemeele kadumine vm) õpilastel või töötajatel
on keelatud kooli tulla.
Kõrge nakatumisohuga riigist tulnud õppija suunatakse distantsõppele.
COVID-19 kahtluse korral tuleb jääda isolatsiooni.
Haiguse leviku seisukohast on oluline, et haigestunu või õpilase puhul tema vanem
teavitaks kooli, kui COVID-19 diagnoos leidis kinnitust.
Koolis haigestunud õpilane peab pöörduma õpetaja või kooliõe poole. Õpilasele antakse
mask, ta isoleeritakse ja tema vanemaid teavitatakse.
Nakkusjuhtumi puhul koolis tegutsetakse vastavalt Terviseameti juhtnööridele.
Vajadusel rakendatakse koolis kas osaliselt või täielikult distantsõpet.
Õpetaja, kellel on eneseisolatsiooni kohustus, viib tunnid läbi virtuaalselt vastavalt
tunniplaanile või rakendab teisi distantsõppe võimalusi.
Klassijuhatajad viivad klassides läbi küsitluse, et kaardistada perede arvutivõimekus.
Täielikule distantsõppele ülemineku puhul saavad õpilased vajadusel laenutada koolist
arvuteid või tahvelarvuteid.
Igal õpilasel peab olema oma isiklik Stuudiumi konto, mis võimaldab tal osaleda
õppetöös ja näha kõiki õppematerjale ning tööülesandeid.
Ametlikku infot edastatakse Stuudiumi ja kooli kodulehe kaudu.
Õpilased ja õpetajad peavad igal tööpäeval sisenema oma kontole, et olla kursis
võimalikust eriolukorrast tingitud muudatustega õppetöö korralduses.
Distantsõppe ajal toimuvad tunnid tunniplaani alusel.
Õpetajad sisestavad Stuudiumisse tunni sisu vastava kuupäeva alla ning õpilaste
iseseisvad tööd kodutööde alla. Pikemad tööjuhendid ja ülesanded jagatakse TERA
kaustas.
Virtuaaltunnid (nt Zoomi või Google Meeti keskkonnas) toimuvad tunniplaanijärgsel
tunni toimumise ajal.
Kõigil õpetajatel on kindel konsultatsiooniaeg, distantsõppe perioodil on ta
konsultatsiooniks kättesaadav videokonverentsi teel. Õpetaja teeb õpilastele teatavaks
oma konsultatsiooniruumi aadressi ja aja.

