
Head lapsevanemad, õpilased, külalised! 

  

Alates kooliaasta algusest lähtume järgmistest põhimõtetest:  
  

1.      Kooliaastat alustame tavapäraselt kontakttundidega. Võimalusel viiakse tunde läbi ka 

õues. 

2.      Kooli  ja lasteaeda tulevad ainult TERVED lapsed ja koolitöötajad. Kui laps kaebab 

kehva enesetunnet, palume ta kontrolliks koju jätta. 

       Terviseameti juhiste kohaselt tuleb haigussümptomite korral helistada perearstile. 

3.   Palavik, nohu, kurguvalu, köha, maitse- ja lõhnataju kadu või halb enesetunne on 

piisavaks põhjuseks koolist puududa ja kodus õppida. 
  

4.      Lasteaialaste vastuvõtt ja üleandmine lasteaeda toimub õues või välisuksel 

(erandjuhud on uued lapsed). 

5.      Koolimaja uksed suletakse õppetundide algusega. Vanemad ja külalised koolimajja 

üldjuhul ei sisene, v.a eelneval kokkuleppel. 

6.      Kool/lasteaed on varustatud isikukaitsevahenditega. Desinfitseerimisvahendid on 

paigutatud sissepääsude juurde ja osadesse rühmaruumidesse/klassiruumidesse, kus ei 

ole kätepesu võimalust. 

7.     Koolimajja sisenemisel ja väljumisel tuleb desifitseerida käed. Silmi, nina ja suud 

võib katsuda  vaid puhaste pestud kätega. Enne koolilõuna söömist on kohustus kõigil 

õpilastel käsi korralikult pesta. 

8.      Riskirühma kuuluvad koolitöötajad ja lapsed kannavad vajadusel kaitsemaski.    

9.      Võimalusel suuname õpilased vahetundides õue. Palume arvestada vastava riietusega. 

10.  Kui laps koolis/lasteaias haigestub, siis antakse talle kaitsemask ning isoleeritakse 

teistest lastest. Asutus teavitab haigestumisest lapse vanemat, kes PEAB toimetama 

lapse esimesel võimalusel koju. 

11.  Kui haigestunu terviseseisund silmnähtavalt halveneb, helistab kool hädaabi numbrile 

112. 

12.  Viiruse leviku pidurdamiseks  peab haigestunud lapse vanem teavitama kooli, kui 

lapsel on leidnud kinnitust COVID-19 diagnoos. 

13.  Haigestunuga lähikontaktis olnud lapsed (kui perekonnas on COVID-19 

nakatunu) peavad jääma 14 päevaks koju (distantsõppele). 

14.  Kui lähete reisile, siis reisilt naastes toimub õppimine 2 nädala jooksul kodus. Õpilane 

järgib hoolikalt e-päevikut ning hoiab ennast õppimisega iseseisvalt järjel. Kui 

tekivad õppimises raskused, tuleb pöörduda abi saamiseks aineõpetaja ja/või 

klassijuhataja poole. 

15.  Viirusohu kasvamisel  tegutseb Laulasmaa Kool (koolimajad ja lasteaiad) vastavalt 

kujunenud olukorrale  ja informeerib  õpilasi ja lapsevanemaid jooksvalt. 

  

Palume teilt nii praegu kui ka kogu õppeaasta vältel head koostööd, kannatlikku meelt ja 

paindlikkust. 
 


