Head Tartu Tamme Kooli lapsevanemad!
Uus kooliaasta algab kogu Eestis tavapärasest erinevalt. Tamme kool alustab nagu kõik teisedki
koolid kontaktõppes, kuid samas tuleb arvestada, et turvalisuse tagamiseks ning nakatumisohu
minimeerimiseks on meil kõigil vaja rakendada ettevaatusabinõusid. Püüame leida ühiseid
lahendusi selles suurt määramatust sisaldavas olukorras ning loodan mõistvale ja
vastustundlikule suhtumisele riskide vähendamisel, milleks on omapoolseid soovitusi andnud
nii haridusministeerium, terviseamet kui Tartu linnavalitsus.
Kool järgib oma tegevuses terviseameti puhastus- ja desinfitseerimissoovitusi ning koolihoone
ja klassiruumid on varustatud desinfitseerimisvõimalustega. Uutele vajadustele vastavalt on
ümber korraldatud kooli koristusteenus, mis osaliselt on muutunud desinfitseerimisteenuseks.
Õpilaste suuremate koondumiste vältimiseks on koolihoonel avatud mitu sissepääsu, sh Kesk
kaare poolne „bussipeatuse“ sissepääs (7.45 – 14.00), mis lihtsustab ka vahetundide ajal vabas
õhus viibimist. Üldine soovitus õpilastele on tulla kooli jala, ratta või tõukerattaga ning
võimalusel vältida ühistransporti. Kui ühistranspordi kasutamine on siiski vajalik, siis palume
kasutada maski.
I-III klassi toitlustamine toimub vanemate klasside söögivahetundide koormuse vähendamiseks
tundide ajal.
Arvestades asjaolu, et terviseameti esitatud teadusuuringutele tuginedes esineb
põhikooliealistel lastel täiskasvanutega võrreldes COVID-19 haigust pigem harva ning haiguse
ülekandumine koolikeskkonnas lapselt lapsele on harv (vt Haiguste Ennetamise ja Tõrje
Euroopa Keskuse koostatud riskihinnang:
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-schools-transmissionAugust%202020.pdf), siis on koolikeskkonnas peamiseks riskiallikas täiskasvanud.
Seepärast alustab algavat õppeaastat Tartu Tamme Koolis järgmiste muudatustega:
1. Lapsevanemad, kes toovad oma lapse ise kooli, ei sisene koos lapsega koolihoonesse.
Juhul kui selleks on hädavajadus, siis tuleb kasutada maski (1. klasside juhatajad
sõlmivad oma klasside lapsevanematega eraldi kokkulepped).
2. Koolitööga mitte seotud isikud iseseisvalt kooliruumides ei liigu ning neile kehtib maski
kandmise reegel (soovitavalt endal olemas).
3. Arenguvestlused ja muud vestlused klassijuhatajate ja õpetajatega toimuvad
kokkuleppel, kusjuures lepitakse kokku kohtumise vorm (kas kontakt- või
distantskohtumine).
4. Lastevanemate koosolekud toimuvad reeglina distantsvormis, va nendel juhtudel kui
tegemist on uue klassijuhataja ja lastevanemate esmakohtumisega.
5. Lastevanemate üldkoosolek toimub 1. oktoobril distantsvormis.
Täpsemad juhtnöörid järgnevad lähemate päevade jooksul ja täpsustuvad vastavalt olukorrale.
Riskiennetuse meetmed peredele
Isegi kergemate haigustunnustega tuleb jääda koju ja võtta ühendust oma perearstiga.
Koolil on õigus ka väheste haigustunnustega õpilane koheselt koju saata, milleks kutsutakse
koheselt kooli lapsevanem. Kui perearst on saatnud teid testima, siis tuleb kindlasti kodus olla

kuni testitulemuse teadasaamiseni. Kui haigestub õpilase pereliige, siis on samuti vajalik
koheselt õpilase koju jäämine. Kindlasti tuleb sellest teavitada oma klassijuhatajat ning
perearsti. Perearst otsustab edasise tegevuse ning saadab õpilase vajadusel testima. Kodus tuleb
olla kuni testitulemuse teadasaamiseni. Juhul kui see on negatiivne, on kõik hästi ja kooli võib
tulla pärast tervenemist. Kergemate haigustunnuste korral, mis ei ole seotud COVID-19-ga (nt
allergiaga või mõne muu kroonilise põhjusega seotud nähud), võib õpilane kooli tulla perearsti
poolt väljastatud tõendi alusel.
Juhul kui testitulemus on positiivne, siis annavad perearst ning Terviseamet nii nakatunule,
tema perele kui teistele nakatunuga kokku puutunud isikutele (sh koolile) edasised
käitumisjuhised. Olenemata sellest, et ka Terviseamet teavitab kooli nakatumisjuhtumist,
palume lapsevanematel informeerida klassijuhatajat lapse nakatumisest. Haigestunud õpilase
vanematel on võimalik võtta töövõimetusleht ning jääda koos lapsega koju. Kool loob omalt
poolt võimaluse osaleda koduse isolatsiooni ajal õppetöös, juhul kui tervislik seisund seda
lubab.
Oluline on hoida distantsi ja puhastada (pesta, desinfitseerida) sageli oma käsi. Tähtis on
jälgida samu printsiipe ka väljaspool koolimaja. Õpilastel, kes soovivad kasutada koolimajas
maski või kindaid, peavad need olema endal kaasas.
Eelistage puhkust Eestis ja võimalusel vältige reisimist välismaale. Puhkuseplaane tehes
tuleb arvestada, et olukord muutub väga kiiresti ning väikese riskitasemega riigid võivad loetud
päevade või nädalatega muutuda suure riskitasemega riikideks, kust kodumaale naastes tuleb
jääda 14-päevaks eneseisolatsiooni. Õppetöös edasijõudmise eest puhkuse ja sellele järgneva
isolatsiooniperioodi ajal vastutab lapsevanem.
Kui õpilane on käinud mõnel üritusel või asutuses, mille puhul ilmneb, et seal on olnud
ka positiivse testitulemuse andnud inimesi, siis tuleb sellest kindlasti teavitada oma
klassijuhatajat ning ühiselt otsustada edasine õppetöös osalemine.
Kui selgub, et koolis on käinud mõni nakatunud õpilane või töötaja, siis saadetakse kaheks
nädalaks distantsõppele kõik need inimesed, kes olid nakatunuga kestvas lähikontaktis (st
klassikaaslased, lähikolleegid, erinevates rühmatundides koos nakatunuga ühes klassiruumis
viibinud isikud jne) ning võimaldab koju jäänud õpilastele õppetöö jätkumise distantsvormis.
Informatsioon lapsevanema ja kooli vahel liigub läbi klassijuhatajate. Seetõttu palume veelkord
klassijuhatajaid erinevatest riskidest koheselt informeerida. Klassikaaslaste jt koolis
nakatunuga kokkupuutunud isikute teavitamisel ollakse delikaatsed – ei mainita haigestunud
nime jm andmeid, mis teda äratuntavaks teeks.
Soovitusi lastega koroonaviirusest rääkimiseks:
https://www.innove.ee/blogi/innove-rajaleidja-kuidas-raakida-lastega-koroonaviirusest/

Vallo Reimaa
Tartu Tamme Kooli direktor

