
 

Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn telefon +372 794 3500 registrikood 70008799 

Põllu 1a, 50303 Tartu e-post: info@terviseamet.ee KMKN EE101339803 

Uus 3a, 80010 Pärnu www.terviseamet.ee EE891010220034796011 

Kalevi 10, 30322 Kohtla-Järve  viitenumber 2800048574 

 

 

Linnavalitsused 

Vallavalitsused 

 

 

  

08.11.2021  nr 1.1-16/21/10  

Nakkushaiguse COVID-19 epideemilise 

leviku tingimustes koolide õppetöö 

korraldamisel arvestatavad asjaolud 

ning soovitused nakkushaiguse leviku 

tõkestamiseks 

 

 

  

Lugupeetud linna- ja vallajuhid 

 

 

SARS-CoV-2 viirus ringleb hetkel kõige enam vaktsineerimata inimeste seas ja kuna lapsed ja 

noored on sellel sügisel kõige suurem vaktsineerimata kogukond, siis on oluline, et koolitöös 

rakendatakse asjakohaseid nakkuse vähendamise meetmeid. Nendeks on: 

 

1. Meetmed, mis vähendavad kogunemisi – näiteks osade (mitte hädavajalike) siseruumi 

tegevuste peatamine, paindlikud koolivahetunnid (sh. erineval ajal kooli saabumine). 

 

2. Meetmed, mis vähendavad nakatumist – näiteks käte pesu, maski kandmine väljaspool 

oma klassiruumi, klasside tuulutamine vahetundide ajal. 

 

3. Meetmed mis tuvastavad varajast nakatumist – antigeeni kiirtestimine koolis ja 

võimalusel ka kodudes, lapsevanemate kiire teavitamine, kui koolis on aset leidnud 

nakatumine, et lapsevanemad oskaksid tähelepanu pöörata laste haigussümptomitele.  

 

Sügis-talvisel perioodil levib viirus kiiremini kui soojal ajal. Osaliselt on see seotud 

siseruumidesse koondumisest, osaliselt küttesüsteemidest tulenevast kuivast õhust, osaliselt 

nõrgenevast immuunsüsteemist. Sellest lähtudes oleme valmis, et kui kooliaasta hakul nakatus 

klassis paar-kolm õpilast, siis talvel võib oodata sama aja sees kuni poole klassi nakatumist ja 

nakkuse edasi levimist teistesse klassidesse.   

 

Alates 1. novembrist 2021. a rakendus Vabariigi Valitsuse 28.05.2021 korralduse nr 212 

„Karantiini kehtestamine COVID-19 haiguse diagnoosiga või positiivse testi tulemusega 

isikutele ja nende isikutega lähikontaktis olnud isikutele“ punkti 4 alapunkt 10, mille kohaselt  

peavad   õpilased peale koolis toimunud lähikontaktist teadasaamist jääma isolatsiooni. 

Isolatsiooni periood on väga oluline selleks, et lapsed eelsümptomaatilisel perioodil nakkust 

edasi ei annaks. Mitte varem kui 4. päeval pärast nakkusohtlikku kontakti võib õpilane soovi 

korral teha PCR testi ning selle negatiivse tulemuse korral jätkata koolis ja huvitegevuses 

osalemist. Oluline on ka see, et testimisest keelduvatele õpilastele jääb endiselt kehtima 10-

päevane isolatsioonikohustus.   

 

Lisaks on koolidel võimalus korraldada ka antigeeni kiirtestimist, kus positiivse testi andnud 

õpilase klassikaaslased tuleks samamoodi koju suunata. Siinkohal on oluline, et kool teavitaks 
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ka Terviseametit, kui klassis on antigeeni testimisel tuvastatud positiivne juhtum, et koos 

olukorda hinnata. 

 

Kui testimisega ei anna viiruse levikut klassis pidurdada (üha enam lähikontakte nakatub ja laste 

isolatsiooniajad hakkavad pikenema), siis on mõistlik klass nädalaks distantsõppele suunata. 

Kui on selge, et nakkus levib mitmetes klassides ja nakatuvad ka õpetajad, siis on mõistlik kool 

tervikuna nädalaks distantsõppele suunata. Mitmetes Eesti piirkondades on haigestumise tase 

ülikõrge ja nakkus on kõikides koolides – siis on õigustatud kogu koolitegevuse ja huvihariduse 

distantsõppe korraldamine. Nende tegevuste hindamisel saate tuge Terviseametilt, kes saab 

otsustada, kas koolis või mõnes piirkonnas on vajalik distantsõpet rakendada või piisab 

testimislahendusest. Mitmetes koolides võib küll nakatumisi esineda, aga kui koolilapsed ja 

personal on vaktsineeritud ja kogukondlik haigestumise tase on kontrolli all, siis ei ole kooli 

suunamine distantsõppele õigustatud. 

 

Terviseamet täheldab üha enam, et vaktsineeritud lapsevanemad nakatuvad kodus oma 

perekontaktide, eriti laste kaudu. Teavitage oma õpetajaid, et ka vaktsineerituna on võimalik 

nakatuda ja paljud vaktsineeritud nakatuvad just kodukontaktide kaudu – oluline on, et personal 

säilitaks valvsust. Andke oma vaktsineeritud koolipersonalile võimalus lähikontaktsena kodus 

tööd teha ja enne tööle naasmist end kodus testida antigeeni kiirtestiga.  

 

Terviseameti hinnangul on kõiki neid meetmeid rakendades võimalik koolitööd ohutult 

korraldada ja mitmed koolid on selle tõestuseks.  

 

Tuletan ka meelde, et koolidel on võtmeroll noorte kriitilise mõtlemisoskuse ja 

terviseteadlikkuse toetamisel ning edendamisel. Need oskused on hädavajalikud tänases 

olukorras, kuna valeinfo levib kulutulena. Ka noorte vaktsineerimine on oluline meede ja mida 

kõrgem on laste ja noorte teadlikkus vaktsiinidest, seda lihtsam on neil langetada õigeid 

otsuseid.  

 

Ette tänades hea koostöö eest ja turvalist koolielu! 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Mari-Anne Härma 

peadirektori asetäitja peadirektori 
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