Valitsus otsustas, et vastavalt haridus- ja teadusminister Jaak Aabi ettepanekule saavad Harjumaal ja IdaVirumaal 1.-4., 9. ja 12. klass ning ülejäänud 13 maakonnas kõik haridusastmed jätkata 11. jaanuarist
ettevaatusabinõusid kasutades kontaktõppel.
Üle-eestilisi piiranguid hinnatakse uuesti kahe nädala pärast. Harjumaa ja Ida-Virumaa piirangud vaadatakse üle
mitte hiljem kui 14. jaanuaril.




Valitsuse korraldus avaldatakse pärast allkirjastamist kriis.ee lehel
Kõik haridusvaldkonna soovitused ja juhendid ning olulised kontaktid leiate www.hm.ee/koroona.

15. jaanuaril vastavad ministrid Aab ja Kiik noorte küsimustele
15. jaanuaril kell 15 toimub noortele suunatud pressikonverents, kus vastavad otse-eetris noorte esitatud
küsimustele sotsiaalminister Tanel Kiik, haridus- ja teadusminister Jaak Aab ja terviseameti peadirektori asetäitja
Mari-Anne Härma. Palume jagada infot sündmuse toimumisest ka õpilastega.
Facebooki sündmuse leiate: https://fb.me/e/14aMpylvE
Küsimusi on võimalik läkitada juba praegu Slido keskkonnas lingi https://app.sli.do/event/9vf1ukj5 vahendusel või
sisestades veebilehel sli.do koodi NOORED15.

Õppetöö korraldamine uuel aastal
Juhime tähelepanu, et Vabariigi Valitsuse korraldusega on kontaktõppe läbiviimine alates 11. jaanuarist osaliselt
piiratud üksnes Harjumaal ja Ida- Virumaal. Teistes Eesti piirkondades üleriigilisi piiranguid kontaktõppes
osalemiseks üld-, kutse- ja kõrghaiduses ette nähtud ei ole.

Harjumaal ja Ida-Virumaal jätkub 11. jaanuarist osaline distantsõpe
11. kuni 17. jaanuarini tohivad kontakttegevustes osaleda üldhariduskoolide 1.−4., 9. ja 12. klassi õpilased.
Kõigis teistes klassides ning kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides võib kontakttegevusi läbi viia vaid õppijatele,
kes:





vajavad hariduslikke tugiteenuseid;
vajavad õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks;
sooritavad praktilist õpet, eksameid, teste või osalevad olümpiaadil.

Lasteaiad ja –hoiud jäävad avatuks. Piiranguid ei kohaldata koolidele, kus enamik õpilasi on tõhustatud või
eritoel. Samuti saavad kontaktõppel jätkata HEV õpilaste klassid.






Kontakttegevuste puhul peab toimuma tegevuse iseloomu arvesse võttev hajutamine. Õpperuumi
väliselt võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad,
välja arvatud juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada.
Oluline on vähendada kontaktide hulka nii õppijate kui koolipersonali vahel.
Siseruumis kantakse maski. Kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine
ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
Tagada tuleb desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti
juhiste kohaselt.

Kuni 17. jaanuarini on Harjumaal ja Ida-Virumaal keelatud sisetingimustes toimuv noorsootöö, huvitegevus ja haridus, täienduskoolitus ja –õpe ning sport. Tegevusi võib läbi viia üksnes distantsilt. Välitingimustes on need
lubatud kuni 10-liikmelistele rühmadele ja juhendajale.
Noorsootöö ning huvitegevus ja -haridus, täienduskoolitus ja -õpe on siseruumides lubatud üksnes
nende gruppide põhiselt, kes kontaktõppes igapäevaselt kokku puutuvad. See tähendab näiteks, et kui
pärast tunde on huvitegevusena ette nähtud kooli ruume toimuv robootikaring, kus osalevad ühe lapsed, võib ringi
tegevus toimuda. Oluline on jätkuvalt vältida eri klasside, gruppide ja rühmade kokkupuuteid.

