
 

Haabersti Vene Gümnaasiumi  

COVID-19 kriisist väljumise tegevuskava 

alates 18. mai 2020 

 

Tegevused Soovitused/reeglid 

1.Staadioni 
kasutamine 

Staadion on lubatud avada kooli administratsiooni otsusel vastavalt 
kooskõlastatud lepingule või lisa lepingule, arvestades riiklike ja linna 
poolt kehtestatud piirangutega.  Nõuded: 
Osalejaid on grupis maksimaalselt 10 (sh treener); peetakse kinni 2 + 2 
reeglist (koos tohib liikuda üksi või kahekesi ning teistega tuleb hoida 
2-meetrist vahet); sporditegevuste korraldaja peab tagama 
desinfitseerimisvahendite olemasolu; tegevuse korraldamisel on vaja 
hoida osalejate vahel distantsi ja rühmas olevaid inimesi hajutada, 
samuti tuleb rühmade komplekteerimisel arvestada osalejate vanust. 
Sportimisvahendeid tuleb desinfitseerida. Staadioni kasutavad klubid 
(rentnikud) on vastutavad reeglitest kinnipidamise eest ja neil peab 
olema  kaasas vajalikud desinfitseerimisvahendid. Kui tuvastatakse 
reeglite rikkumine, siis on õigus klubi staadionile enam mitte lubada. 



2. Kool 
 

Distantsõpe õppeaasta lõpuni.  Riigieksamite ainete konsultatsioonid ja 
erandina kontakttunnid hariduslike erivajadustega õpilastele või 
distantsõppega mitte kohanenud õpilastele toimuvad üldjuhul üks-ühele 
või gruppides kuni 5 inimest. Konsultatsioonid viiakse läbi õpilaste ja 
kooli juhtkonna kooskõlastatult graafiku järgi. Tagada 2+2 nõude 
täitmine, nõude järgimisel ei ole kohustust kanda isikukaitsevahendeid. 
Konsultatsiooni andmisel rohkem kui kahele inimesele, tagada 
õpetajatel isikukaitsevahendi kasutamine. Sel õppeaastal jäävad ära kõik 
suuremad üritused, näiteks lõpuekskursioonid, suuremad õppekäigud ja 
lõpuaktused siseruumides. Koolidel tuleb leida paindlikud lahendused 
vajalike kogunemiste korraldamiseks. Tagada Vabariigi Valitsuse 
täiendavate korralduste järgimine õppetöö korraldamisel. 

Pärast 15. maid algab üleminekuaeg, mille käigus saab: 
✓ hinnata distantsõppe ajal õpilaste edenemist õppetöös;  

✓ vajadusel aidata järele õpilasi, kellele distantsõpe nii hästi ei 
sobinud; ✓ korraldada projektõpet (lugemist, uurimist, katsetamist 
nõudvate probleemide lahendamine); 
✓ viia läbi arenguvestlusi; 
✓ teha kokkuvõtteid õppeaastast 
✓ teha ettevalmistusi eksamiteks 

Õppetöö (1. - 9.klassid) lõpeb 9. juuni 2020.  

Koolivaheaeg (v.a. lõpuklassid) 10. juuni – 31. august 2020.  

Koolide 
vastuvõtukatsed (X  
klass), muude  
klasside vastuvõtt,  
esimeste klasside  
õpilaste 
dokumentide 
vastuvõtt 

Koolimajas teste ei toimu, avaldused ja koolitunnistused tutvumiseks 
edastatakse e-posti teel, vestlused video vahendusel sobivas 
keskkonnas. 

Toitlustus Koolitoidu toidupakkide jagamine toimub kuni 3. juunini 2020 (20.05, 
27.05, 03.06). Toitlustajaga koostöös toimub toiduainete vedu kooli, 
kohapeal süüa ei valmistata. Toidupakkide komplekteerimisel ja 
jagamisel järgitakse kõiki tervisekaitsenõudeid ning puhastatakse ja 
desinfitseeritakse kõiki sagedasti puudutatavaid pindu tavapärasest 
sagedamini. Toidupakkide jagamisel välditakse õpilaste kogunemisi ja 



järgitakse 2+2 reegli täitmist. Toidupakkide jagamise korraldajad 
kasutavad isikukaitsevahendeid (respiraator või kaitsemask ja visiir). 

Koolimaja, sh 
klassiruumide 
avatus, õpetajate 
tuba, garderoobi 
kasutamine, õueala, 
mänguväljak 

Info peab olema edastatud kooli personalile, õpilastele ja 
lapsevanematele. Klassiruume avatakse konsultatsioonide ja 
individuaalsete tundide läbiviimiseks. 

Hoones viibivate isikute  kontaktide hulk tuleb hoida võimalikult madal 
ja järgida tervisekaitsenõudeid, sh 2x2 reeglit. Ruume puhastada ja 
desinfitseerida nõuetekohaselt ning tuulutada regulaarselt (vähemalt 2x 
päevas minimaalselt 15 minutit korraga), et tagada piisav ventilatsioon. 

Mänguväljak on suletud õppeaasta lõpuni. 

Õpilaste 
liikumine/kogunem
ine õppetöö ajal 

Hoones viibivate isikute kontaktide hulk tuleb hoida võimalikult madal. 
Võimalusel kasutada üht sissepääsu sisenemiseks ja teist väljumiseks, et 
vältida käiguteede ristumist. Koolimajas järgida tervisekaitse nõuete 
täitmist, sh 2x2 reeglist kinni pidamist. 

Personali liikumine 
koolimajas 

Hoones viibivate isikute kontaktide hulk tuleb hoida võimalikult madal. 
Võimalusel kasutada üht sissepääsu sisenemiseks ja teist väljumiseks, et 
vältida käiguteede ristumist. Koolimajas järgida tervisekaitse nõuete 
täitmist, sh 2x2 reeglist kinni pidamist. 

Nõupidamiste ja 
koosolekute 
korraldamine 

Võimalusel kasutada nõupidamisteks ja koosolekuteks sobivat 
e-keskkonda. Koolimajas järgida tervisekaitse nõuete täitmist, sh 2x2 
reeglist kinni pidamist. 

Tervisekaitsenõuete 
täitmine/kaitsevahe
ndid 

Töötajate ja laste nakatumise ennetamiseks on esmatähtsad hügieen 
(regulaarne ja hoolikas kätepesu), ruumide piisav tuulutamine ning 
ruumide ja pindade tõhus puhastamine. Õpetajad kasutavad kontaktõppe 
läbiviimisel rohkem kui ühele inimesele ning lähikontaktide puhul 
isikukaitsevahendeid (respiraator või kaitsemask ja visiir). 
Isikukaitsevahendite kasutamisel tuleb lähtuda kasutusajast ja 
kasutustingimustest. Enne isikukaitsevahendite paigaldamist tuleb käed 
hoolikalt pesta sooja vee ja seebiga (soovitavalt kestvusega 20 sek), 
seejärel paigaldada isikukaitsevahendid nõuetekohaselt. Peale 
kasutamist tuleb isikukaitsevahendid nõuetekohaselt eemaldada vältides 
kokkupuudet saastunud pindadega ning käed hoolikalt pesta sooja vee ja 



seebiga (soovitavalt kestvusega 20 sek) või desinfitseerida antiseptilise 
lahusega kui ei ole võimalust pesta. 

Koolimaja 
koristamine 

Ruumide koristamisel järgida Terviseameti soovitusi tõhusaks 
puhastamiseks ja desinfitseerimiseks. Ruumide ja pindade märgkoristus 
tuleb teha vähemalt 1 kord päevas, koristamisel puhastada ruumis mh 
ukselingid, lülitid, toolide selja- ja käetoed, lauad jmt ning tualettruumis 
sisustus ja pinnad nõuetekohaste pesemis- ja desinfitseerimise 
vahenditega. Tualettruumid varustada piisavas koguses 
kätepesuvahendiga ja käte kuivatamiseks ühekordsete paberrätikutega 
ning paigaldada jalaga avatavad jäätmekonteinerid. Koristamisel 
kasutada ühekordseid kummikindaid, et kaitsta ennast kasutatavate 
puhastusvahendite ja pindadel oleva võimaliku saastatuse eest. 
Koristustarvikud tuleb hoolikalt puhastada iga koristuskorra lõpus. 

Parkimine 
koolimaja 
territooriumil 

Tervisekaitsenõuete täitmine, sh 2x2 reegel. 

 

3. Eksamid 3.1 Gümnaasiumi riigieksamid: eesti keel teise keelena kirjalik osa 01. juuni 
2020, eesti keel teise keelena suuline osa 02. juuni 2020 ning matemaatika 05. 
juuni 2020. 
3.2 Põhikooli eesti keel teise keelena kirjalik osa 08. juuni 2020 ning suuline 
osa 09. juuni 2020. 

ENNE 
EKSAMIT 

1. Koolihoone eesukse lähedal nähtaval kohal on paigaldatud käte 
desinfitseerimisvahendid.     
2. Riigieksamiruumid on kahel korrusel:  
2.1 eesti keel teise keelena kirjalik osa: I. korrusel spordisaalis (ruum 120) 
– 24 õpilast, II. korrusel aulas (ruum 219) – 20 õpilast; 
2.2 eesti keel teise keelena suuline osa: ruum 301 - 22 õpilast (graafiku 
järgi), ruum 308 - 22 õpilast (graafiku järgi);  
2.3 matemaatika: I. korrusel spordisaalis (ruum 120) – 25 õpilast, II. 
korrusel ruum 215 – 5 õpilast; 
2.4 põhikooli eesti keel teise keelena kirjalik osa: aula (ruum 219) - 17 
õpilast, ruum 215 - 1 õpilane; 
2.5 põhikooli eesti keel teise keelena suuline osa: ruum 301 - 18 õpilast 
(graafiku järgi). 



3. Eksamiruumis on paigutatud mööbel nii, et eksaminandid saaksid istuda 
ühekaupa üksteist häirimata ja arvestades nakatumise maandamiseks 
vajalikku distantsi 2 meetrit (2-meetrine distants peab olema nii laudade kui 
ka laua ridade vahel). 
4. Eraldi lauad on eksamikomisjoni liikme(te)le ning välisvaatlejale, 
arvestusega, et kõik istuvad 2- meetriste vahedega.   
5. Eraldi laud või lauad on eksamimaterjalide hoiustamiseks ja eksamitööde 
vastuvõtmiseks.  
6. Enne eksaminandide ruumi sisenemist ja eksami vaheajal (matemaatika, 
eesti keel teise keelena) desinfitseeritakse lauapindu.  Selle eest vastutab 
riigieksamikomisjon.  
7. Ruumides on nõuetekohane ventilatsioon. Ruume õhutatakse enne eksami 
algust ja eksami vaheajal.  Selle eest vastutab riigieksamikomisjon.  
8. Eksaminandil ei tohi olla eksamiruumis koolikotti, üleriideid ega muud 
eksamil mittevajalikke esemeid. Kool loob võimalused nende esemete 
turvaliseks hoiustamiseks.   
9. Eksaminandil võivad eksamiruumis olla kaasas vajalikud ravimid ja 
kohane söök-jook, mille tarbimine ei sega teisi – ei lõhna tugevalt ega tekita 
müra.   
10. Eksaminandil võib eksamiruumis olla kaasas isiklik kuni 200 ml pudel 
käte puhastusvahendit. Pudelit ei jagata teistega ning see peab olema nähtaval 
kohal laua peal kogu eksami aja. Eksaminand desinfitseerib käsi vastavalt 
enda vajadusele.    
11. Riigieksamile ei tohi tulla isik, kellel on haigussümptomid (madal 
palavik, väike kinnine köha, peavalu, lihasvalu). Otsuse eksamile lubamise 
või mittelubamise kohta tervislikel põhjustel teeb eksamikomisjoni esimees, 
kes võimalusel kaasab kooliõe, aitamaks otsustada sümptomite üle. Juhul, kui 
otsustatakse isikut eksamile mitte lubada, on isikul õigus ennast lisaeksamile 
registreerida.   
12. Kui eksaminandi, õpetaja pereliige või isik, kellega elatakse koos, on 
COVID-19 positiivne, siis rakendatakse kõrgendatud tähelepanu 
distantsihoidmise, desinfitseerimise ning kaitsevahendite kasutamise osas.  
13. Riigieksamiruumis viibivad direktori käskkirjaga kinnitatud isikud ning 
SA Innove poolt määratud välisvaatlejad kannavad kindaid ja maske kogu 
eksami aja.  

EKSAMI 
AJAL 

14. Eksaminandid ootavad eksamiruumi sisenemist 2-meetriste vahedega.  
15. Eksaminandid sisenevad ja väljuvad eksamiruumist ükshaaval.  



16. Eksamikomisjoni liige kontrollib iga eksamiruumi ees eksaminandi isikut 
tõendavat dokumenti.  Kui eksaminand kannab maski, ei pea ta seda isiku 
tuvastamiseks eemaldama. 
17. Eksaminandidel pole maski kandmine eksami ajal vajalik. See võib olla 
vajalik 
ruumi sisenemisel, eksami vaheajal ja ruumist väljumisel. Kool teavitab 
eksaminande, et eksamipäevadel ühistranspordiga kooli tulles on maski 
olemasolu ja selle kandmine õpilase otsustada.  
18. Eksaminandil pole kummikinnaste kandmine eksami ajal vajalik, sest ta 
puutub kokku ainult enda eksamitööga. Eksaminand desinfitseerib käsi 
vastavalt enda vajadusele.   
19. Matemaatika eksami ja eesti keel teise keelena eksami ajal liiguvad 
eksaminandid tualettruumi vaheajal. Neid pole vaja saata. Igal korrusel on 
tualettruumide juures isik, vajadusel korraldab tualettruumide kasutust. 
Võimalik on kasutada koristus-või haldusfirma abi.   
20. Tualettruumides on käte pesemisvõimalus jah/või 
desinfitseerimisvahendid.  

PÄRAST 
EKSAMIT 

21. Eksaminand annab eksamitöö üle kontaktivabalt, st töö asetakse eraldi 
lauale. Eksaminand kirjutab oma tööle koodi ja annab 
allkirja. Välisvaatleja kontrollib, kas eksamitööle on märgitud õige kood ning 
eksaminand on allkirja kirjutanud protokolli õigesse lahtrisse.   
22. Eksaminandid tulevad eraldi asetatud laua juurde eksamitööd üle andma 
ükshaaval. Eksamikomisjoni liige korraldab eksaminandide liikumise ja 
järgib 2-meetri distantsi nõuet.  
23. Õpilase taotlusel tehakse tema kirjalikust riigieksamitööst või eksamitöö 
osa(de) vastustest, millele õpilasel on tekkinud autoriõiguse seadusest tulenev 
autoriõigus, pärast eksami lõppemist riigieksamikomisjoni esimehe 
ja välisvaatleja juuresolekul koopia. Koopiate tegemisel järgitakse 2+2 
reeglit.   
24. Eksamitööde pakkimisel kannavad eksamikomisjoni liige 
ja välisvaatleja kindaid ja maske. Välisvaatleja pakib eksamitööd 
eksamiruumis ja eksamikomisjoni esimees 
pakib turvakoti välisvaatleja juuresolekul. 
 

EKSAMI 
SUULINE 
OSA 

Eksami suulise osa läbiviimisel kehtivad riskide maandamise nõuded on 
üldjoontes samad ning on kirjeldatud antud dokumendi punktides 1-24. 
Tähelepanu palume pöörata erisustele: 
1. Eksamiruumis on paigutatud mööbel nii, et intervjueeritav eksaminandide 
paar saaks istuda üksteist häirimata ja arvestades nakatumise maandamiseks 



vajalikku distantsi 2 meetrit (2-meetrine distants peab olema nii laudade kui 
ka laua ridade vahel). 
2. Eraldi lauad on hindajale, intervjueerijale ja välishindajale või 
välisvaatlejale, arvestusega, et kõik istuvad 2- meetriste vahedega. 
3. Eksamiruumis, ukse juures on laud käte desinfitseerimisvahendiga. 
Eksaminandid puhastavad käsi eksamiruumi sisenedes ja peale eksamit 
väljudes. 
4. Suulise osa eksami läbiviijad kannavad maski ja kindaid. Eksaminandil ei 
ole maski ja/või kinnaste kandmine vajalik. 
 

 
 
 
 

 


