Kutseõppeasutuste käitumisjuhis

Mida täienduskoolitusasutuse
õppija 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.
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•
•
•
•
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•
•

Lisaks eelnevale:
• Kannan avalikes ruumides ja
ühistranspordis maski,
desinfitseerin käsi.
• Hoian võimalusel 2 m distantsi.
• Viibin palju värskes õhus.
•
Kasutan ainult enda isiklikke asju
ja suhtlen ainult nendega, kellega
nagunii igapäevaselt suhtlen.
• Osalen õppetöös ja annan
tugimeeskonnale teada kui jään
hätta.

Kogukonnas on
nakatumise kolded
ning nakatumiste
koguarv kasvab.

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 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.

Kuulan ja loen kooli poolt antud
infot ja tegutsen selle järgi.
Esimesel võimalusel vaktsineerin.
Jään haigena koju.
Kahtluse korral teen testi.
Pesen hoolega käsi.
Soovi korral kannan maski.
Lähen vahetunnis või puhkepausil
õue.
Teavitan haigestumisest või
eneseisolatsiooni jäämisest.
Toitun tervislikult.
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Kannan koolis maski.
Pean liikumisel igal võimalusel kinni
2+2 reeglist.
Väldin võimalusel füüsilist kontakti,
suhtlen turvalise vahemaa tagant või
veebi vahendusel.
Hoian igapäevaselt kontakti kooli,
õpetajate ja klassikaaslastega.
Vajadusel küsin koolist abi.

Püsin kodus.
Väldin koduväliseid kokkusaamisi.
Õues viibides täidan 2+2 reeglit.
Hoian päevarutiini, kehalist
aktiivsust ja vaimset tervist.

Mida organisatsioon teha saab
koroonaviiruse leviku
pidurdamiseks?

• Tõstab koolipere teadlikkust viiruse
leviku ennetamiseks.
• Korraldab isikukaitse- ja hügieenivahendid kättesaadavaks.
• Jälgib õppetöös osalevate isikute tervist
ning haigusnähtudega isikud saadetakse
koju, vajadusel isoleeritakse isik õppeasutusest lahkumiseni ning viirusega
saastunud ruumid sulgetakse ja viiakse
läbi Terviseameti nõudeid järgiv
puhastus.
• Piirab kolmandate isikute viibimist
koolihoones.
Lisaks eelnevale:
• Korraldab õppetöö ja liikumise koolimajas
hajutatult vastavalt valitsuse korraldusele.
• Korraldab kooli mitte lubatud õppijatele
distantsõpet.
• Rakendab paindlikke õppevorme.
• Hindab sündmuste läbi viimisel riske ja
otsustab nende toimumise.
• Korraldab vaid õppegrupipõhiseid
sündmusi.
• Ei osale koolidevahelistel, üleriigilistel ja
rahvusvahelistel füüsilistel kohtumistel.
• Viib suuremad kui 10 inimesega
kooliväliste osalejatega koosolekud üle
virtuaalkeskkonda.
Lisaks eelnevale:
• Korraldab kontaktõpet HEV ja lõpukursuste ning
praktilist õpet saavatele õppijatele vastavalt
valitsuse korraldusele.
• Kohustab kõiki kandma kooliruumides maski.
• Praktiline õpe korraldatakse õpperühma kaupa
õppetöökodades, kus on toimiv ventilatsioon ning
võimalik õppijaid hajutada.
• Võimaldab kontaktõpet konsultatsiooni vajavatele
õpilastele.
• Korraldab töötajate töö võimalusel kaugtööna.
• Optimeerib inimeste käiguteed ja hajutab
koolilõuna ajad.
• Korraldab vaid virtuaalseid sündmusi.
• Hoiab kontakti distantsõppel olevate õpilaste ja
õpetajatega ja pakub psühholoogilist tuge.
• Korraldab vajadusel individuaalset nõustamist
distantsõppel olevatele õpilastele.
• Õppe- ja kasvatustöö lükatakse võimalusel
edasi. Vajadusel muudab õppetöö graafikut,
kehtestab koolivaheaja.
• Kui edasilükkamine pole võimalik ega
otstarbekas, siis kasutatakse viiruse leviku
tõkestamiseks kõiki ennetusmeetmeid.
• Koolis võivad olla haridusliku erivajadusega ja
lõpukursuste ning praktilise õpet saavad
õppijad. Teised on distantsõppel.
• Korraldab kontaktõpet 2+2 reeglit järgides kuni
10 õppijaga gruppides.
• Võimaldab üksühele konsultatsiooni seda
vajavale õpilasele.
• Vajadusel saadab töötajad puhkusele.
• Korraldab individuaalset nõustamist.
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