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koostaja: Hillar Lauri
KUIDAS KÄITUDA KOROONAVIIRUSE (COVID-19) AJASTUL

Käitumisjuhised õpetajatele:
Raudne reegel 1: Kui olete saanud positiivse COVID-19 testi, informeerige kooli juhtkonda koheselt ja ärge tulge kooli.
Raudne reegel 2: Kui oled viibinud samas toas kellegagi, kellel on COVID-19 viirus, siis informeeri kooli juhtkonda sellest
juhtumist.
Raudne reegel 3: Kui Teil on külmetushaiguse tunnused, siis püsige kodus, ärge kooli tulge ja võtke ühendust perearstiga,
et teha kindlaks, mis haigust Te põete.
Kuidas käituda järgmistel juhtudel:
1) Kuidas teha vahet nohul, tava gripil ja COVID-19 nakkusel?
Vastus: Ei saa vahet teha, lase endal teha COVID-19 test.
2) Kuidas saab kiiresti teha COVID-19 testi?
Vastus: Argipäevadel palun võtta ühendust oma perearstiga ja paluda saatekirja COVID-19 testile.
Nädalavahetustel (L, P 9-17) helistada Perearsti Nõuandeliinile (1220 või 372 634 6630) ja paluda saatekirja
COVID-19 testile. Samas peab arvestama, et COVID-19 testi saatekirja saab paluda Perearsti Nõuandeliinilt, kui
te saate ennast tuvastada Smart-ID`ga või Mobiil ID´ga.
Kui hakkate köhima ja tõuseb palavik argipäeva õhtul ning soovite saatekirja COVID-19 testile, peate ära ootama
oma perearsti järgmise päeva hommikuni.
3) Argipäeva õhtul hakkad ennast halvasti tundma, tuleb nohu ja köha ning palavik tõuseb. Kahtlustate
koroonat. Kuidas käituda?
Helistage Vivika Kupperile (511 2193) ja andke teada võimalikust haigestumisest (arutage, kas on arukam
järgmisel päeval mitte kooli tulla). Kui Te Vivikat kätte ei saa, siis kontakteeruge mõne teise juhtkonna liikmega
(Tiina Pukk 529 6584, Riin Peeters 526 9269, Lilian Jõesaar 506 5547). Võtke ühendust oma perearstiga järgmisel
hommikul ja paluge saatekirja COVID-19 testile.
4) Näete, et õpilane klassis köhib, on nohus ja ei paista terve välja. Mida teha?
Vastus: Saatke õpilane koheselt kooliõe juurde, kes temaga tegeleb.
5) Saate teada, et teie COVID-19 test oli positiivne. Kuidas käituda kooli suhtes?
Vastus: Teatada Vivika Kupperile või kui Vivikat ei saa kätte, siis mõnele teisele juhtkonna liikmele. Jääda koju
14 päevaks. Keegi teine õpetaja võtab üle teie tunnid kuni olete terveks saanud.
6) Õpilane või üks õpilase vanematest teatab õpetajale, et kooli õpilasel või tema pereliikmel on positiivne
COVID-19 test. Mida teha selle informatsiooniga?
Vastus: Informeerida kooli juhtkonda. Koordineerida juhtkonnaga, et teatada kõikidele selle koroonapositiivse
lapse klassikaaslastele ja nende vanematele, et niisugune asi on juhtunud ja selle tõttu kõik selle lapse
klassikaaslased jäävad kodusele õppele 14 päevaks. Õpetaja jätkab tunde distantsõppes.
7) Õpilane või üks ta vanematest teatab õpetajale, et hilisel pealelõunal või õhtul on õpilane haigestunud
köhasse ja tal on palavik. Kuidas käituda?
Vastus: Paluda, et õpilane jääb koolist koju ning tema vanemad korraldaks talle kiiremas korras COVID-19 testi.
Kui testi tulemused on käes, siis informeerida kooli juhtkonda tulemusest (nii positiivsel või negatiivsel korral).
Kui testi tulemus on positiivne, peab õpilane koju jääma vähemalt kaheks nädalaks ja kooli juhtkond koos KOV
kriisimeeskonnaga tegeleb sellega, et informeerida selle COVID-19 positiivse testiga õpilase klassikaaslaste
vanemaid juhtumist ja vajadusest minna distanstõppele kaheks nädalaks.

