Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele ühtlustatakse huviharidusele ja -tegevusele,
noorsootööle, sportimisele ja treenimisele, täienduskoolitusele ja -õppele seatud
piirangud üle Eesti. Korraldus ja seletuskiri avaldatakse veebilehel kriis.ee.
Uued piirangud kehtivad esmaspäevast, 1. veebruarist.
Huviharidus ja -tegevus, noorsootöö, sport, täienduskoolitus ja -õpe
Siseruumides
1) Kontaktne või kõrge viiruseleviku riskiga tegevus või treening (näiteks tantsimine,
võitluskunstid, laulmine, puhkpill) on lubatud 2+2 põhimõttel.
• Kogu tegevuse või treeningu vältel ei tohi vahetada partnerit.
• Teiste osalejate või paaridega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahet.
• Tagada tuleb, et ruumi täituvus ei oleks üle 50%.
• Terviseamet avaldab oma kodulehel https://www.terviseamet.ee/et kontaktsete ja kõrge
riskiga tegevuste ja treeningute loetelu.
2) Mittekontaktne või madala riskiga tegevus või treening (näiteks ujumine, maalimine,
klaveriõpe, keraamikaring) on lubatud kuni 10-liikmelisele rühmale, kellele lisandub treener
või juhendaja.
• Tagatud peab olema, et ruumi täituvus ei oleks üle 50% ning ei puututa kokku teiste
rühmadega.
• Terviseamet avaldab oma kodulehel https://www.terviseamet.ee/et mittekontaktsete
või madala riskiga tegevuste loetelu.
3) Lisaks võib rühmas olla kuni 11 inimest sellistel võistkondlikel aladel, kus esineb juhuslik
kontakt ning mille riskiaste on mõnevõrra suurem kui kontaktivabadel spordialadel, kuid
mitte samaväärne kontaktsete spordialadega. Näiteks puudutab see pallimänge, jäähokit.
Need alad loetakse madala riskiga alade hulka juhul, kui spordialaliit on koostanud riskide
maandamise meetmed.
Siseruumides läbiviidavate tegevuste puhul tuleb kanda maski ning tagada
desinfitseerimisnõuete täitmine. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed,
kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi
põhjuseid arvestades võimalik.
Välistingimustes
Välistingimustes on lubatud tegevus kuni 50 osalejaga, sealhulgas treener või juhendaja.
Tagatud peab olema, et ei puututa kokku teiste rühmadega ning desinfitseerimisnõuete
täitmine.
Piiranguid ei kohaldata riikliku õppekava järgsele tegevusele.
Kontaktõpe on lubatud kõikjal Eestis
Vastavalt varasematele Vabariigi Valitsuse otsustele on kõikjal Eestis lubatud
kontaktõpe nii üld-, kutse- kui kõrghariduses.
Kontaktõppe puhul tuleb järgida ettevaatusabinõusid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.
Vabariigi Valitsuse või Terviseameti korraldusega võib kehtestada täiendavaid regionaalseid
piiranguid, mida tuleb jooksvalt järgida.
Õppekorralduslike otsuste tegemise pädevus on koolil. Olukorras, kus kontaktõpe on valitsuse
otsusega taastatud, peab ulatuslik distantsõppele minek olema põhjendatud ning seda ei saa
teha kergekäeliselt. Tervise kaitseks distantsõppele minek peab põhinema Terviseameti antud
kirjalikul hinnangul viiruse levikule.

Kui asjaolude tõttu toimub haridusasutuses distantsõpe, tuleb ka sel ajal tagada kontaktõppe
võimalus õppijatele, kes vajavad hariduslikke tugiteenuseid; vajavad õpetaja hinnangul
konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks; sooritavad praktilist õpet, eksameid, teste või
osalevad olümpiaadil.
Ohutusmeetmete järgimine on jätkuvalt vajalik
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Kõikidel majas viibivatel isikutel on soovituslik kanda maski.
Õpilastel tuleb hoida kaasõpilastega distantsi.
Õpilased viibivad võimalikult palju õues. Soovituslikult teha õuesõppetunde, vajadusel
osaliselt distantsõppetunde.
Klassiruumides tuleb õpilased paigutada võimalikult hajutatult.
Klassiruume tuleb tuulutada peale iga tunni lõppu.
Enne sööklasse sisenemist tuleb käed korralikult pesta sooja vee ja seebiga ning
kasutada desinfitseerimisvahendeid.
Sööklas on igale klassile reserveeritud lauad koos toiduga, vähendamaks järjekordade
teket.
Õpilane varustab ennast isikliku joogivee pudeliga, pudelit saab täita 2. korruse koridori
kraanist! Otse kraanist joomine keelatud!
Igapäevaselt toimub koolis märgkoristus ning nõuetekohane pindade desinfitseerimine.
Külaliste vastuvõtt koolimajas on lubatud vaid juhtkonna nõusolekul.
Hingamisteede haiguste sümptomite korral nagu köha, palavik, kraapimistunne kurgus,
üldine nõrkus- ja väsimustunne, peab koolipere liige jääma koju ning õppetöös
osalemine korraldatakse distantsilt.
Haigena või COVID-19 haige lähikontaktsena tuleb jääda koju. Alaealise puhul
teavitab kooli lapsevanem ja lapsevanem vastutab, et õpilane tõepoolest jääb koju.
Õpilane peab haigustunnuste korral pöörduma õpetaja või kooliõe poole, kes teavitab
juhtkonda. Õpilase haigestumisest informeeritakse tema vanemaid.
Haigestunuga lähikontaktis olnud inimesed jäävad koju 14 päevaks. Sel perioodil
korraldatakse distantsõpet.
Isolatsioonis viibides on keelatud ka huviringides, kaubandus-keskustes ja teistes
avalikes kohtades viibimine.
Koolil on õigus haigustunnustega õpilane saata koju, teavitades sellest vanemaid.

Kontaktõppe jätkamiseks on väga oluline, et kõik koolipere liikmed hoiaksid enda ja teiste
tervist ning oleksid vastutustundlikud ja arvestavad kaasõpilaste ja koolitöötajate suhtes,
järgides kõiki ohutusnõudeid ja ennetusmeetmeid.
Lisainfo:
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Avatud on kriisitoetuse taotlemine eraüldhariduse, -huvihariduse ja –huvitegevuse
pakkujatele. Lähem info: www.hm.ee/kriisitoetus.
Hariduselu puudutavatele küsimustele vastavad Haridus- ja teadusministeeriumi
infotelefonid 5690 0353 ja 5690 0340 ning e-post info@hm.ee.
Kõik varem saadetud soovitused ja juhendid leiate meie kodulehelt
www.hm.ee/koroona.

