Covid-19 leviku tõkestamise olulisemad ennetusmeetmed Rakvere Gümnaasiumis alates
09.11.2020.a.

Meetmete aluseks on Haridus- ja Teadusministeeriumi https://www.hm.ee/et/koroona ning
Terviseameti https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus juhised
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Õpilaste ja töötajate kooli õppehoonetesse (Vabaduse 1 ja Tallinna 29/Võidu 26)
sisenemine ja väljumine on hajutatud erinevate sissepääsude vahel.
Õppehoonetesse sisenedes on esmaseks ennetusmeetmeks käte desinfitseerimine.
Desinfitseerimisvahendid on põhiste sissepääsude vahetus läheduses vastava infoga.
Lastevanematel palume oma kooli tuleku soovist vastavat koolitöötajat eelnevalt
informeerida. Õppehoonetesse sisenedes on kohustus kanda kaitsemaski.
Võõraste inimeste sissepääs koolimajadesse on piiratud.
Pesemiskohad on varustatud käte hügieeni tutvustavate plakatitega, kasutusel on
ühekordsed paberrätikud.
Märgkoristus ja puutepindade puhastamine toimub kogu koolipäeva jooksul.
Õppehoonetes on käte desinfitseerimiseks ja pindade puhastamiseks olemas vajalikud
vahendid.
Kooli töötajatel on isikukaitsevahenditena kaitsevisiirid, ühekordsed maskid ja
kummikindad.
Koolimajade välisuste juures on kasutatud isikukaitsevahendite jaoks prügikastid.
Tagatud on ruumide regulaarne tuulutamine ja ventilatsioon.
Raamatukogusid kasutavad ainult õpilased ja kooli töötajad.
Klasside koolipäeva algusajad on hajutatud (info tunniplaanist). 6.-12.klasside tunnid
on kontaktide vähendamiseks planeeritud valdavalt paaritundidena.
Õpilastel on soovitus olla vahetundide ajal võimalikult palju õues.
Söömine on korraldatud hajutatult, sööklates on õpilastega vastava tunni õpetaja.
Oodates tuleb hoida distantsi, õpilased tõstavad toitu iseseisvalt. Toitlustaja tagab
vajalike vahendite puhtuse.
Kehalise kasvatuse tunnid toimuvad võimalusel õues.
Haigusnähtudega õpilane või töötaja ei tule kooli ja võtab ühendust oma perearstiga.
Kooli töötajatel on õigus saata haigusnähtudega õpilane koju teavitades lapsevanemat.
Vastavalt Terviseameti juhistele jäävad Covid-19 positiivse testitulemuse saanu
ja temaga lähikontaktis olnud õpilased ja/või kooli töötajad kuni kaheks nädalaks
kodusesse eneseisolatsiooni. Direktori korraldusel luuakse õpilastele juhendatud
e-õpe distantsilt. Õppehoone töötajatel on kohustus kanda kaitsemaski või visiiri. Õppehoonete vahel töötajate liikumine on sellel perioodil minimaalne.
Välisreisid soovitame ära jätta. Kui välisreis on vältimatu, teavitab lapsevanem või
täisealine õpilane reisist eelnevalt klassijuhatajat kirjalikult koolis kokkulepitud
vormis. Kõrge nakatumisriskiga riigist tulnud õpilane suunatakse distantsõppele
vastavalt
Välisministeeriumi
teabele
https://vm.ee/et/teave-riikide-jaliikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele
Infovahetuseks kasutatakse kokkulepitud teavitamise kanaleid (e-Kool, blogid,
vanemate e-aadresside listid, kooli koduleht).

Lisainfo: Riina Veidenbaum, direktor
riinaveidenbaum@rakgym.edu.ee

