
Koolijuhtude koosolek 26.08.2021 

 

Elektroonilise õppevara jaoks riik eraldas raha 10 eurot õpilase kohta, raha on eraldatud kõikidele 

koolidele. Aasta lõpuni saate ise otse tellida oma lepingupartneritelt.  

Õpilünkade täitmise raha 40 eurot õpilase kohta on mõeldud kasutamiseks terve õppeaasta jooksul. 

Eraldasime koolidele 4 kuu raha 13,36 eurot õpilase kohta. Jaanuaris saavad koolid ülejäänud osa.  

 

27.-29.08 vaktsineerimised koolides 

Palume kõikide koolijuhtide abi, et võimalikult paljud lapsed ja lapsevanemad saaksid kätte info ja 

kasutaksid vaktsineerimise võimalust koolides, kus vaktsineerimine toimub sellel nädalalõpul 27.-29. 

august. Vaktsineerimisega tagame, et lapsed ja õpetajad oleksid terved ning oleks tõhusam ja lihtsam 

õppetööd korraldada. 

1. septembri aktused  

 Soovitus võimalusel tehke kõik aktused õues! 

 

 Olenemata sellest, kas üritus on õues  või siseruumis, ikka tuleb kontrollida 

vanematel jt külalistel Covid-19 tõendeid või teha kiirteste. Kool saab ise otsustada, 

mitu inimest lapsega aktusele kaasa lubab. Oluline on ühtne kommunikatsioon 

vanematele koolide poolt, et aktusel kontrollitakse Covid-19 tõendit või siis saab 

teha kohapeal tasuta kiirtesti. Kiirtestide tegemine on oluline, et anda kõikidele 

vanematele võimalus osaleda aktusel.  

 

 Covid-19 tõendite kontroll on kooli ülesanne, tõendite QR-koodi kontrollimiseks on 

avatud veebirakenduse leht - kontroll.digilugu.ee, mida saab kasutada telefoni vm 

nutiseadmega. Juhend: https://www.kriis.ee/et/covid-toend-ja-selle-kasutamine 

 

 Kiirtestid on Haridusametis olemas ja oleme valmis vanemate vajaduspõhiseks 

testimiseks välja jagama kiirteste vastavalt 1. klassi õpilaste arvule (ühe õpilase kohta 

1 test). Kiirtestid saab kätte Haridusameti kantseleist alates 27.08 ning need on 1. 

klassi aktusel osalevate vanemate ja mittevaktsineeritud töötajate testimiste jaoks. 

Haridus- ja Teadusministeerium eraldas kiirtestid vaktsineerimata haridustöötajate 

testimiseks kord nädalas. Kuna hetkel puudub täpsem info kui palju on 

vaktsineerimata haridustöötajaid, siis anname esialgu mingi koguse kiirteste 

vaktsineerimata haridustöötajate jaoks.  

 

 Kes teste teevad? Koolitervishoid SA poole on selles küsimuses pöördutud, et 

kiirteste hakkaks tegema kooliõed. Kiirtestide kiiremaks tegemiseks võiksid kooliõel 

olla abiks mõned koolitöötajad. 

 

 Millal testi peaks tegema? Kiirtestide tegemisega võiks alustada 31.08, aga 

vanematele peab jääma ka võimalus teha kiirtesti 1.09.  Kui pakute võimalust kiirtesti 

teha 1.09, siis tuleks sellega alustada paar tundi ennem aktust kuna see protsess 

võtab aega. Lastevanematele tuleks saata hiljemalt homme kiri kuidas koolis on 

https://www.kriis.ee/et/covid-toend-ja-selle-kasutamine


kiirtestimine korraldatud. NB! Vajalik on läbi mõelda 31.08 kiirtesti andja samasus 

aktusele saabumisel. Üks võimalus on, et kooliõde viib testi läbi ja annab vanemale 

tõendi või koostab nimekirja testitutest. Kooli kommunikatsioon peab olema tõhus, 

efektiivne ning arusaadav. 

 

Küsimustele vastused 

 

 Kas ei võiks olla Covid-19 tõendi puudumisel maski kandmise kohus? – mask ei tohi 

ainult lubada, valitsus on kehtestanud reegli, et tuleb kontrollida Covid-19 tõendit, 

testi tulemust või pakkuda kiirtesti tegemist. 

 

 Kas meil on õigus nõuda COVID tõendeid laste kohta? Lastelt ei pea tõendeid 

nõudma, kes on alla 18 aastased.  

 

 Kuidas saab kool ülevaate õpilaste vaktsineerimise kohta? See on vajalik 

lähikontaktsuse, testimise ja karantiini määramiseks. Kes hakkab menetlema, kes on 

vaktsineeritud, kes ei ole, kellel on ja mis alusel on õigus nõuda tõendit? Kui kool 

kirjutab eeskirjadesse selle punkti sisse sellisel juhul siis ei ole kellelgi õigust 

keelduda. Õpilastega tegeleb kooliõde ja tal on  Terviseametilt krüpteerituna laste 

nimekirjad, kellel on COVID-kood olemas. Tema saadab koju, karantiini ja suhtleb 

perega.  

 

 Kui õpetaja töötab mitmes koolis? Siis lepitakse kokku kool, kus ta ennast testib ja 

info peab jõudma teistesse koolidesse ka (koolid vahetavad infot). 

 

 Kas töötajad testivad ennast ise? Saab ka ise teha, aga hea oleks kui seda teeb 

kooliõde. Mõistlik on testimiseks välja õpetada eraldi inimene, kui kooliõde ei ole. 

 

 Kas töötaja võib teha testi ise kodus, sest leiab, et koolis testi teha on alandav? 

Kiirtesti tuleks teha koolis, sest see annab teadmise, et see testi tulemus on ka selle 

inimese oma. 

 

 1.september lähevad lapsed huvikooli, küsimus 3-4 aastaste laste kohta, kuidas 

nende lastevanematega on, kas peab ka sertifikaati küsima? Selle peab 

riskianalüüsis ära reguleerima. Kui lapsevanem tahab saata lapse huvikooli, siis tal 

peaks olema sertifikaat või peab ta tegema oma raha eest testi. 

 

 Kas koolid peavad valmis olema avama testimisruumi lisaks arstikabinetile? 
Testimiseks ei ole vaja eraldi ruumi. Kui inimene osutub positiivseks, siis tuleb talle  
aga kaitsemask anda ja ta kiiresti koju saata. 

 

 Kas antakse teada millal võime Haridusametisse testidele järgi tulla? Neid teste, 
mis puudutavad 1. septembrit, saab kätte alates 27.08. 

 

Vaktsineerimisest sõltub õppeaasta edu 😊 


