Nõva Kool

Nõva Kooli viiruse ennetamise ja tõrjumise
tegevuskava 2020/2021. õppeaastal
Sissejuhatus
Aluseks võttes Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Terviseameti soovitusi ja arvestades
epidemioloogilist olukorda rakendame Nõva Koolis ja lasteaias 2020/2021. õppeaastal
täiendavaid meetmeid COVID-19 viiruse leviku ennetamiseks ja tõrjumiseks.
Suuremad muudatused on seotud õpilaste ja lasteaialaste toitlustamise viimine söögikoha
teisele korrusele, et vältida kokkupuudet söögikoha tavakasutajatega, pidev käte hügieeni
jälgimine, võõraste inimeste ligipääsu piiramine kooli- ja lasteaiaruumidesse ning tõhustatud
koristamine õppepäeva jooksul.
Tegevuskava koostamisel osalesid Nõva Kooli õpetajad ja personal 17.09.2020
toimunud õppenõukogus.
Õppetöö ja päevakava
Viiruse ennetamisega seoses oleme muretsenud erinevad kontaktivabad desifintseerimis
jaamad kooli fuajeesse, lasteaeda ja võimlasse.
Suvel viisime lasteaia söömise eraldi toitlustaja hoone teisele korrusele, et vältida
nakkuseohtu (v.a hommikusöök, kui uksed on suletud tavakasutajale).
Ettevalmistudes osaliseks ja täielikuks distantsõppeks luuakse õpilastele koostöös
vanamatega, puuduolevad e-kooli kontod vaadata üle 18. septembriks.
Ettevalmistus sügiseseks puhanguks ja töö korraldamiseks alustasime viimastel õppenõukogu
koosolekutel eelmise õppeaasta juunis.
Õppetöö toimumine saab olema tunniplaani põhiselt ( v. a klassid 1-3 klass ) ja uues kooli
kodukorras lisasime ka veebitunni korra.
Septembris 18.09.2020 arutasime IT võimalustega distantsõppe korraldamisel ja täiendavalt
võtta kasutusele kooli kasutuses olevaid arvuteid.
Pikapäevarühm on avatud 2.-6. klassi lastele vanema avalduse alusel. Peale tunde võib
õpilane osaleda koolis huviringides. Kui õpilane huviringides või pikapäevarühmas ei osale,
on ta kohustatud tundide lõppedes koju minema (v.a bussilapsed).
Kooliaasta alguse info lastele ja lapsevanematele
1. Kooliaastat alustame tavapärase kontaktõppega, võimalusel ja õpetaja initsiatiivil

viiakse tunde läbi õues.
2. Kooli tulles ja peale riietumist garderoobis tuleb teha kätepesu.
3. Õpilaste söögivahetund on tavapäraselt 11.45 kuni 12.05 toitlustaja ruumides ja

paigutatud teisele korrusele.
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4. Hingamisteede haiguse sümptomitega õpilane/laps peab jääma koju, tema õppetöös

osalemise korraldab kool distantsõppena.
5. Kui õpilane või laps haigestub koolis, siis antakse talle kaitsemask ning ta

isoleeritakse kaasõpilastest. Kool teavitab lapsevanemat, kes toimetab lapse koju.
6. Kui haigestunu terviseseisund silmnähtavalt halveneb, kutsutakse välja kiirabi.
7. Et viiruse levikut pidurada, peab haigestunud õpilase vanem teavitama kooli

(lasteaeda), kui COVID-19 diagnoos õpilasel on leidnud kinnitust.
8. Lapsevanemal on koolis ja lasteaia rühmas lubatud viibida ainult eelneva kokkuleppe

alusel.
9. Õppetöö ja vahetundide ajal vältida liikumist kauplusesse ja kooli.
10. Õppekäikude, ürituste ja ekskursioonide korraldamisel jälgib kool üldist viiruse

ohutaset, mis võib kaasa tuua muutusi harjumuspärases ürituste plaanis.
11. Kool on varustatud isikukaitse- ja desinfitseerimisvahenditega, vajadusel kannavad

riskirühma kuuluvad õpilased ja koolitöötajad kaitsemaski või visiiri.
12. Soovitame välisriikidesse reisimist vältida ja/või edasi lükata, koolil on õigus suunata

kõrge nakatumisriskiga riigist tulnud õppija distantsõppele.
13. Viirusohu kasvamisel tegutseb kool vastavalt kujunenud olukorrale ja informeerib

õpilasi ja lapsevanemaid jooksvalt.

Täiendavad juhised koroonaviiruse leviku ennetamiseks
Nõva Kooli lasteaias
1. Majja sisenedes täiskasvanu desinfitseerib käed, vajadusel kasuta
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

isikukaitsevahendeid (selleks vajalik desojaam asub lasteaias siseukse juures).
Vanem (vajadusel õpetaja) suunab lapse enne rühmaruumi tulemist käsi pesema.
Ilma vajaduseta/eelneva kokkuleppeta vanem rühmaruumis ei viibi.
Soovituslik on isiklikke mänguasju lasteaeda mitte kaasa tuua.
Lasteaeda tuleb terve ja ilma haigussümptomiteta laps.
Last toob lasteaeda terve ja ilma haigusümptomiteta täiskasvanu.
Kõrvalistel isikutel palume mitte osaleda lapse lasteaeda toomisel ja koju viimisel.
Juhul kui peres ja/või lähikondsetel on tuvastatud COVID-19 viirus, siis last lasteaeda
vastu ei võeta.
Lapsevanem on koostatud juhendiga tutvunud ja seda oma allkirjaga kinnitanud.
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Täiendavad juhised koroonaviiruse leviku ennetamiseks õpetajatele ja abidele Nõva Kooli
lasteaias
1. Puhastada puutepinnad koridoris iga päev peale kella 9:00 (kui vanemad on lapsed

lasteaeda toonud) ja peale kella 17:00 (kui lapsed on lasteaiast koju viidud), samuti
vastavalt vajadusele kui toimub koridoris võõraste liikumine (mõni etendus vms).
2. Desinfitseerida õueala puutepinnad enne laste õuesoleku aega
(päevasel õuesoleku ajal ja õhtusel õuesoleku ajal).
3. Lisaks tava koristusele igapäevaselt, desinfitseerida rühmaruumis puutepinnad ja
mänguasjad.
Koristamine õppepäeva ajal
Oleme tutvunud Terviseameti puhastus- ja desinfitseerimissoovitustega ja sellest lähtuvalt
tõhustanud kooli- ja lasteaiaruumide koristamist õppepäeva jooksul. Enamus puutepindu
puhastatakse 2-tunnise intervalliga, koristamist korraldab ja jälgib majaperenaine,
lasteaias lasteaia õpetaja.
Kooli sisenemisel teevad kõik õpilased ja koolitöötajad kätepesu, tagatud on piisav hulk
pesemiskohti mõlema kooli sissepääsu läheduses. Kätepesuks on olemas seep ja
kuivatamiseks ühekordsed paberrätikud, nende olemasolu kontrollivad koolitöötajad pidevalt.
Koristamiseks vajalikud vahendid tagab koolile ja lasteaiale koolijuht, vajadusel küsime
vallast täiendavalt lisavahendeid.
Töötajale, kes soovib kasutada isikukaitsevahendeid on need kättesaadavad õpetajate toas
(maskid, kindad). Koolitöötajatelt on kogutud teavet, kes soovivad kaitsevisiire, vajaminev
kogus tellitakse jooksvalt. Olemas on 2 kontaktivaba termomeetrit, üks paikneb koolis, teine
lasteaias.
Kooli- ja lasteaiaruumides on tagatud käte desinfitseerimisvahendid.
Tõhustatud koristamine koolis:
1. 1 tunni ajal puhastatakse kõik sissepääsude ukselingid, nii seest, kui väljast;

pesuruumides kraanid, seebidosaatorid jms
2. 4 tunni ajal puhastatakse kõik sissepääsude ukselingid, nii seest, kui väljast;
pesuruumides kraanid, seebidosaatorid jms
3. Ülejäänud pinnad üldkasutatavates ruumides puhastatakse jooksvalt
2 (kahe) tunnise intervalli järel.
Covid-19 puhanguga toimetulek eeldab kõikidelt vastutustundlikku ja üksteisest hoolivat
käitumist ja tegutsemist. Oluline on jätkuvalt olla tähelepanelik, jälgida distantsi ja
hügieenireegleid ning haigustunnuste ilmnemisel (halb enesetunne, kurguvalu, köha, nohu,
hingamisraskused, palavik) jääda koju ja võtta ühendust oma perearstiga.
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Lapse või pereliikme haigestumisest COVID-19 viirusesse palume lasteaeda koheselt
teavitada helistades +372 5108863 (direktor) /või e-maili teel peeter.kallas@laanenigula.ee
Palume välisreise mitte planeerida. Vältimatute reiside korral tuleb jälgida Eesti Vabariigis
kehtivaid nõudeid.
Lasteasutusel on õigus ja kohustus haigusnähtudega lapsi, vanemaid ja töötajaid lasteasutusse
mitte lubada.

17.09.2020
Peeter Kallas
Nõva Kooli direktor

Olen tutvunud Nõva Kooli COVID-19 viiruse ennetamise ja tõrjumise plaaniga
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