
 
Nõuded õppetöö korraldamiseks täienduskoolitustel 

al. 24.11.2020 

HARJUMAAL JA IDA-VIRUMAAL 

 Grupipiirang 10 inimest ja tegevusi tuleb läbi viia hajutatult. Läbiviija peab tagama, et 

omavahel ei puutu kokku erinevad grupid. 

 Maski kandmise või nina ja suu katmise kohustus siseruumides. 

 Ühiskasutatavaid esemeid tuleb desinfitseerida pärast igakordset kasutamist; teenuse 

osutaja peab tagama desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise 

vastavalt terviseameti juhistele. 

MUJAL EESTIS 

 

 Maski kandmise või nina ja suu katmise kohustus siseruumides. 

 Õppijate hajutatus ehk 2+2 reegli järgmine, mis tähendab, et koos saavad liikuda kuni kaks 

inimest, kes peavad teistest inimestest hoidma kahemeetrist vahemaad. 

 

Ettepanekud õppetöö korraldamiseks vabahariduslikes koolituskeskustes 
seisuga 19.11.2020 

Terviseamet on koostanud juhised huvihariduse läbiviimisele. Oleme selle põhjal teinud oma 

ettepanekud õppetöö korraldamiseks vabahariduslikes koolituskeskustes. Loomulikult kehtestab 

iga keskus oma tegevuse põhimõtted, konkreetse plaani ja juhised! 

 Viige nii palju tunde kui võimalik distantsõppele. Soovitame seejuures küsida õppijate 

arvamust ja sellega arvestada!  

 Kontakttundide läbiviimisel püüdke võimalusel kasutada suuremaid ruume ja seal õppijaid 

hajutada, et oleks võimalik distantsi hoida.  

 Võimalusel vähendage gruppide suurust.  

 Võimalusel hoiduge erinevate gruppide vahelistest kontaktidest ja kutsuge inimesi üles 

distantsi hoidma ka koridorides, riietusruumides jm ühisaladel.  

 Erinevate tundide vahel on mõistlik teha vähemalt 15 minuti pikkuseid pause, mille ajal 

hoida aknad lahti ning ruume tuulutada.  

 Tundide vahel puhastage kontaktpindu, mida puudutatakse päeva jooksul tihedalt.  

 Jätke ära või lükake edasi rahvarohked sündmused: kontserdid, peoõhtud jms. 

 Kommunikeerige õppijaile, et kontaktõppes osalemine on lubatud ainult tervena. 



 
 

 Osalemine ei ole lubatud õppijatel, kel on eneseisolatsiooni- või karantiinikohustus. 

 Kutsuge inimesi üles kandma maske.  

 Oluline on õige kätehügieen ja tihe kätepesu.  

 Varustage olmeruumid desinfitseerimisvahenditega.  

 Lisaks õppijate ohutusele tagage kindlasti ka õpetajate-koolitajate ohutus (nt varustage 

õpetaja visiiriga, desinfitseerimisvahenditega).  

 Soovitage kasutada HOIA äppi. 

 Võimalusel olge paindlikud õppijate õppetööst loobumise soovi menetlemisel (sh soov 

raha tagasi saada jm).  

 Kindlasti informeerige koheselt õppijaid, kui olete teinud muudatusi õppetöö korralduses. 

Kui asutuses on tekkinud haigestumine, peavad nii nakatunu kui ka kõik tema lähikontaktsed 

viivitamatult minema isolatsiooni. Terviseamet võtab ühendust nii nakatunute kui ka 

lähikontaktsetega.  

Lisainfo:  https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus  

https://www.hm.ee/et/koroona 

https://hoia.me/
https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus

