Kõrgkoolide 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.

•
•
•
•

Järgib hügieeninõudeid.
Vaktsineerib end esimesel
võimalusel.
Käitub vastutustundlikult ning
haigena püsib kodus.
Kindlustab oma valmisoleku
kaugõppes* osalemiseks.

Meie eesmärk on
vältida riskirühmade
nakatumist ja vajadust
piirangute järele.

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

Lisaks eelnevale:
•
Järgib õppetegevuses ja
igapäevatöös asutuse ja
Terviseameti juhiseid
•
Kannab sisetingimustes ja
üldkasutatavates avalikes
ruumides maski.
•
Vähendab viibimist
rahvarohketes kohtades
väljaspool tööd ja õppetööd.

Lisaks eelnevale
•
Väldib viibimist rahvarohketes
kohtades väljaspool tööd ja
õppetööd.

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

Kogukonnas on
nakatumine väga laialt
levinud ning
nakatumiste koguarv
kasvab väga kiirelt.
Meie eesmärk on
tagada erakorraline
arstiabi ja aidata
piirangutel mõjuda, et
ühiskond taas avada.

•

•

•

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

Kogukonnas on
nakatumise kolded
ning nakatumiste
koguarv kasvab.

Mida asutus ja organisatsioon
teha saab koroonaviiruse leviku
pidurdamiseks?

Lisaks eelnevale
•
Tegeleb teadlikult kaugõppest
ja -tööst ning sotsiaalsete
kontaktide vähendamisest
tulenevate raskustega ning
otsib vajadusel toimetulekuks
nõu ja abi.

Korraldab asutuse
põhitegevusi sh õppetöö
nakkusohutusmeetmeid
järgides.
Tagab võimalused
hügieeninõuete järgimiseks,
sh teeb kättesaadavaks
desinfitseerimisvahendid.
Tegeleb kaugõppe ja -töö
võimekuse ja valmisolekuga
nii taristu, tugisüsteemi kui ka
oskuste tasemel.

Lisaks eelnevale:
•
Järgib Vabariigi Valitsuse
korraldusi ja Terviseameti
juhiseid.
•
Korraldab õppetööd hajutatult
ja kontakte vähendades.
Vajadusel väiksemates
gruppides.
•
Soovitab kaugtööd, kui töö
sisu seda võimaldab.
•
Korraldab võimalusel üritused
välitingimustes.

Lisaks eelnevale:
•
Korraldab valdava osa õppest
distantsõppe vormis
•
Võimaldab lähiõpet*
individuaalsete konsultatsioonide,
praktilise õppe, eksamite ja
testide korraldamiseks.
•
Võimaldab paindlikkust õppe
sisulises korralduses.
•
Suunab võimalikult paljud
töötajad kaugtööle.
•
Korraldab füüsilisi koosolekuid
vaid äärmise vajaduse korral.

Lisaks eelnevale:
•
Võimaldab lähiõpet
individuaalsete
konsultatsioonide ja praktilise
õppe korraldamiseks, kui see
on hädavajalik õpiväljundite
saavutamiseks.
•
Võimaldab lähiõppes eksamite
korraldamist.
•
Ei korralda füüsilisi koosolekuid
kuniks valdav enamik pole
vaktsineeritud.
•
Pakub nõu ja tuge kaugõppe ja
-töö raskustega toimetulekuks.

