Huvihariduse- ja tegevuse käitumisjuhis

Mida huvikooli õpetaja, huviringi
juhendaja, õppija ja harrastaja teha
saab koroonaviiruse leviku
pidurdamiseks?

Koroonaviirus levib
kogukonnas üksikute
teadaoleva päritoluga
juhtumitena, kuid säilib
laiema leviku risk.

Meie eesmärk on
vältida viiruse levikut
ja säilitada valvsus, et
ei peaks kehtestama
piiranguid.

Kogukonnas on
nakatumise kolded
ning nakatumiste
koguarv kasvab.

• Tutvun huvihariduses ja -tegevuses
osalemise tingimuste ja piirangutega.
• Kannan võimalusel maski, v.a
inimesed, kel see ei ole mingil
põhjusel võimalik.
• Pesen või desinfitseerin käsi.
• Hoian teiste inimestega distantsi ja
väldin asjatuid kontakte.
• Vaktsineerin end esimesel
võimalusel.
• Haigussümptomite ilmnedes jään
koju, konsulteerin arstiga ja teen
COVID-19 kahtluse korral testi.

Lisaks eelnevale:
• Töötajana korraldan tegevuse
võimalusel õues.
• Osalejana ei vaheta rühmaõppe ja tegevuse puhul rühmasid.
• Siseruumides kannan maski.

Meie eesmärk on
vältida riskirühmade
nakatumist ja vajadust
piirangute järele.

Kogukonnas on
nakatumise levik
väljaspool koldeid ning
nakatumiste koguarv
kasvab kiirelt.

Meie eesmärk on
tagada erakorraline
arstiabi ja aidata
piirangutel mõjuda, et
ühiskond taas avada.

• Tagab info kättesaadavuse osalemise
tingimuste ja piirangute kohta.
• Tagab hügieeninõuete täitmise
(kätepesu, maskid ja desovahendid).
• Tuulutab või ventileerib ruume.
• Hoolitseb, et sageli kasutatavad
pinnad oleksid puhastatud.
• Tagab võimalusel isikutevahelise
hajutatuse.

Lisaks eelnevale:
• Korraldab tegevuse valitsuse
kehtestatud grupipiiranguid arvestades.
Erivajadustega õpilaste õpet ja tegevust
ei piirata.
• Tagab siseruumides isikutevahelise
hajutatuse ja kontaktide vähendamise.
• Tagab ekskursiooni korraldades
viirusohutuse transpordis.
• Järgib väliürituse korraldamisel üldiseid

riiklikke piiranguid.
• Piirab eelneva kokkuleppeta õppes ja
tegevuses mitte osalevate isikute
liikumist hoonetes.

Lisaks eelnevale:
• Töötajana korraldan individuaal-, õuesja distantsõppe ja -tegevuse või muus
sobivas vormis õppe ja tegevuse.

Meie eesmärk on
tagada tavapärane
arstiabi ja vältida
vajadust ulatuslike
piirangute järele.

Kogukonnas on
nakatumine väga laialt
levinud ning
nakatumiste koguarv
kasvab väga kiirelt.

Mida asutus ja organisatsioon
teha saab koroonaviiruse leviku
pidurdamiseks?

• Ei lähe huvikooli ja huviringi kohale.
• Töötajana korraldan individuaalõppe
ja -tegevuse erivajadustega õpilasele
vajaduspõhiselt.
• Töötajana korraldan õppe ja
tegevuse õues või distantsilt.
• Järgin õuesõppe ja -tegevuse puhul
reeglit, et see peab olema
individuaalne.

Lisaks eelnevale:
• Kõrge nakatumisohuga tegevused pole
lubatud. Erivajadustega õpilaste õpet ja
tegevust ei piirata.
• Tagab isikutevahelise hajutatuse ja
kontaktide vähendamise ka õuesõppe
ja -tegevuse või peamiselt
välitingimustes toimuva ekskursiooni ja
õppekäigu korraldamisel.
• Korraldab distantsõppe ja –tegevuse.

• Ei korralda kontaktõpet ja -tegevust
ega üritusi siseruumides.
• Korraldab distantsõppe ja -tegevuse.
• Korraldab äärmisel vajadusel
individuaalõppe ja -tegevuse
erivajadustega õpilastele.
• Korraldab äärmisel vajadusel
individuaalse õuesõppe ja -tegevuse.
• Ei korralda ekskursiooni ega
õppekäiku.

