
 

Käitumisjuhised Covid-19 nakkuse tõkestamiseks ja tõrjumiseks 

 

Töökorralduse üldpõhimõtted, kui Haabneeme Kool suundub distantsõppele 
 

1. Koolitöötaja on võimalusel maksimaalselt kaugtööl. Nõupidamised toimuvad vajadusel 

digitaalsete lahenduste teel. Kaugtööl olles peab töötaja olema tööajal kättesaadav ja valmis 

tulema kokkulepitud aja jooksul töökohta. Kaugtööl olemine tähendab täies mahus 

kokkulepitud tööülesannete täitmist.  

2. Kui töötaja naaseb reisilt riigist, mis naasemise hetkel on terviseameti poolt märgitud 

riskipiirkonnaks, peab ta jääma kodusesse eneseisolatsioon veel kaheks nädalaks pärast reisi 

lõppu. 

 

3. Töötaja on koheselt kohustatud telefoni teel koolijuhti teavitama kui oled: 

• külastanud riskipiirkonda 

• kokku puutunud COVID-19 nakkuskahtlusega inimesega 

• kui jäid välisriigis reisides karantiini või ei saa muul põhjusel koju. 

 

4. Kõik Haabneeme Kooli koolitused, seminarid, spordiüritused jne on edasi lükatud. Haabneeme 

Kooli hoones on külaliste vastuvõtt keelatud, v. a kui see on seotud otseselt kooli 

põhiprotsesside töö jätkumisega. 

 

5. Kui töötaja on suunatud kodusesse eneseisolatsiooni, peab töötaja käituma teiste kaaskodanike 

suhtes vastutustundlikult ning püsima kodus. Kindlasti tuleb vältida kokkupuudet 

vanemaealiste inimestega vältimaks nakkuse levitamist.  

 

Tasustamine karantiinis viibimise ning haigestumise korral 

1. Viirushaigussümptomite ilmnemisel peab jääma koju. Kui seetõttu pole võimalik 

tööülesandeid täita, peab töötaja võtma haiguslehe. 

 

2. Töötaja, kes on suunatud eneseisolatsiooni (14 kalendripäevaks) seoses reisimisega 

riskipiirkonda, peab arvestama palgata puhkuse võtmisega.  

 

3. Kui töötajal ilmnevad haigusnähud (või ta haigestub) töö ajal, siis töötaja saadetakse koju. Tema 

tundide asendamiseks ja  tööülesannete täitmiseks leitakse asendaja.  

 

4. Kui töötaja haigestub töövälisel ajal, siis vajadusel peab töötaja jääma haiguslehele. 

 

5. Kõikide töölt eemalviibimiste põhjuste ning perioodide kohta peetakse arvestust.  



 

Käitumisjuhis COVID-19 diagnoosi saanud isikutega lähikontakti sattumisel 

1. Teavitada kooijuhti võimalikust lähikontaktist COVID-19 positiivse diagnoosi saanud isikuga. 

 

2. Teha kahe nädala jooksul kokkuleppel otsese ülemusega maksimaalselt kaugtööd. Kaugtöö 

võimaluse puudumisel tuleb avada haigusleht. 

 

3. Haigussümptomite ilmnemisel tuleb olla eneseisolatsioonis, kontakteeruda perearstiga ning 

teha Terviseameti juhiseid järgides COVID-19 test. 

 

4. Järgida terviseameti antud juhiseid. 

 

 

Käitumisjuhis COVID-19 nakatumise diagnoosi korral 

1. Sõltumata haigussümptomite ilmnemisest tuleb olla eneseisolatsioonis ning vältida igasugust 

lähikontakti teiste inimestega kuni negatiivse diagnoosi saamiseni. Järgida tuleb raviarsti ja 

Terviseameti antud juhiseid. 

 

2. Haabneeme Kooli töötaja teavitab koheselt koolijuhti telefoni teel. 

 

3. Koolijuht edastab saadud info Viimsi Vallavalitsusele. 

4. Koolijuht koos töötajaga selgitab võimalikult kiiresti välja haigestunud inimese viibimise töökohal, 

tööalased kokkupuuted asutuse sees ja teiste asutustega, hoone tehnika ja vahendite kasutamise. 

 

5. Kui selgub, et haigestunud inimene on tööalaselt kokku puutunud inimestega, hoone, tehnika ja 

vahenditega, siis alustab tööd Haabneeme Kooli kriisikomisjon. 

 

Käitumisjuhis kooljuhile 

1. Välja selgitada: 

• millal anti proov ja millal saabus ametlik nakkuse kinnitus; 

• millal tekkisid esimesed haigussümptomid (nt palavik, köha, üldine  nõrkus jne) NB! 

Haabneeme Kool loeb isikut nakkusohtlikuks 24h enne sümptomite avaldumist! 

• millal külastas nakatunud isik viimati tööruume või puutus kokku Haabneeme Kooli 

töötajatega. 

 

2. Juhul kui nakatanul oli kokkupuude Haabneeme Koolis 24h enne haigussümptomite 

tekkimist, siis koolijuht kaardistab (edasiste tegevuste otsused võtab vastu kriisikomisjon): 

• millistes Haabneeme Kooli hoonetes/ruumides isik viibis; 

• milliseid vahendeid isik kasutas; 

• milliste koolitöötajatega oli kokkupuude (s.h. kas antud hoones või sõidukites 

viibis veel isikuid); 

• milliste õpilaste või lapsevanematega võis olla kokkupuude; 

• kas ja millistel väljasõitudel, külastustel, koosviibimistel nakatunu osales. 



3. Esmane info kogutakse nakatunult telefoni teel, kuid esimesel võimalusel tehakse 

kaardistus ka kirjalikult. 

 

4. Koolijuhil tuleb peale teavitust edasised tegevused kooskõlastada Viimsi Vallavalitsusega. 

Eesmärk on vältida paanikat! 

 

 

Täiendav info: 

 

1) Patsiendi koduse ravi juhend COVID-19 korral 

h ttps://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVI 

-19/15.03.2020_patsiendi_kodune_ravi_covid19.pdf 

 

2) Soovitused koduses isolatsioonis või karantiinis olevale inimesele 

h ttps://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Soovitused/CO  V ID- 

1 9/soovitused_koduses_isolatsioonis_voi_karantiinis_olevale_inimesele.pdf 

 

3) Koroonaviirust ja eriolukorda puudutav info  

hh ttps://www.valitsus.ee/et/eriolukord-eestis

http://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVI
http://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Soovitused/CO


  



  



  

 


