Ennetavad meetmed
Viimsi Kooli õpilastele
COVID-19
viiruse leviku
tõkestamiseks
vähimagi haiguskahtluse korral
püsi kodus
võimalusel tule kooli ja lahku
koolist jalgsi või jalgrattaga
algkooliõpilasena (1.-4. kl) sisene
koolimajja A-korpuse peauksest,
5.-9. kl õpilasena sisene
koolimajja C-korpuse peauksest.
Palun ära trügi ja hoia vahet
kaasõpilastega
siseruumides kanna maski.
Kohustus ei laiene alla 12aastastele lastele või juhul, kui
maski kandmine ei ole tervislikel
põhjustel või tegevuse iseloomu
tõttu või muid olulisi põhjuseid
arvestades võimalik.
garderoobis toimeta võimalikult
kiiresti ja liigu kohe oma
klassiruumi juurde hoides 2 + 2
vahet
pese koolipäeva jooksul
regulaarselt käsi. Võimalusel
kanna koolikotis isiklikku
desinfitseerimisvahendit
ära jaga isiklikke õppevahendeid
kaasõpilastega
koolimajas ära jookse, väldi
lähikontakte koolikaaslastega

koolipäeva lõppedes lahku
koolimajast ja väldi igasuguseid
kogunemisi koolis ja selle
territooriumil
saabudes välisriigist, kehtib sulle
liikumispiirang. Teabe
liikumispiirangute ja riikide
kohta Eestisse saabujatele leiab
Välisministeeriumi kodulehelt.
Kohustus on jääda 10 päevaks
distantsõppele
kooli võib naasta tervena kas
pärast liikumispiirangu
lõppemist või kahte
negatiivset koroonatesti, kus
esimese testi negatiivse
tulemuse ja teise testi vahele
peab jääma vähemalt 7
päeva.
kui oled olnud lähikontaktis
COVID-19 haigestunuga, siis on
kohustus jääda 10 päevaks
eneseisolatsiooni ja
distantsõppele
kui kuulud riskirühma
(kroonilised haigused vms), siis
on soovituslik kanda kaitsemaski
kooli töötajal on õigus mõõta
õpilase kehatemperatuuri

Kui klass või kool peab minema viiruse
leviku tõkestamiseks 14 päevaks
distantsõppele, siis:

1.-4. kl õpilased
kogunevad esimesel
võimalusel oma
koduklassi võtavad kontakti
oma vanemaga ja
klassijuhataja kontrollib, et
kõik on vanemaga ühenduse
saanud
kui vanemaga on ühendus
saadud, siis lahkuvad lapsed
koolist ja võtavad kaasa
kõik isiklikud õppevahendid
ja garderoobist üleriided
ning vahetusjalanõud
klassiõpetaja lahkub ruumist
viimasena, et tagada
õpilaste turvalisus

5.-9. kl õpilased
järgivad kooli raadiost
saadud juhiseid majast
väljumise kohta
võtavad klassiruumist kaasa
oma õppevahendid
võtavad õpilaskappidest
kaasa isiklikud asjad (sh
õppevahendid) jättes kapi
lukustamata
võtavad garderoobist kaasa
isiklikud asjad ja lahkuvad
koheselt koolimajast ning
kooli territooriumilt

Distantsõppe korraldamine klassi või koolimaja sulgemisel
Juhised õppetöö korralduse kohta saavad 1.-9. kl
õpilased ja lapsevanemad e-posti ja Stuudiumi kaudu.
Õppetööd koordineerivad klassi- ja aineõpetajad.
Distantsõppel toimuvad tunnid vastavalt sel perioodil
kehtivale tunniplaanile.

