Nõmme Erakooli õppekorraldus ja täiendatud reeglid 2020

Kool säilitab distantsõppe võimekust kogu õppeaasta vältel. Nakkusohu kasvades oleme valmis
osaliselt või täielikult muutma õppetöö vormi.
Distantsõppele läheb kool üle Terviseameti või Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldusel.
Õpilaste ja vanematega räägitakse kooliaasta algul õppekeskkondade kasutamisest, reeglid
veebitunnis osalemiseks jne.
Kui lapsevanem otsustab õpilase nakkusohu tõttu koduõppele jätta, esitab ta sellekohase avalduse.
Koduõppe korraldamise eest vastutab lapsevanem.

Nakkuse tõkestamiseks ja leviku piiramiseks riskide maandamine
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Käte desinfitseerimine
Ruumide igapäevane põhjalik koristamine ja täiendav desinfitseerimine
Õpilased ei liigu mööda koolimaja vabalt ringi, vaid on oma klassiruumi juures või klassis.
Klasse tuulutatakse tavalisest tihedamini
Sobiva ilmaga käivad õpilased ühel pikal vahetunnil õues
Üritused toimuvad klasside kaupa (ekskursioonide/õppekäikude korraldamine). Lähtutakse
hetkeolukorrast, eelistatud on tegevused vabas õhus
Külalisi kooli ei kutsuta
Kool tagab riskirühma õpilastele ja õpetajatele kaitsemaskid, mille kasutamine on vabatahtlik
Klassijuhatajad selgitavad välja distantsõppel vajaminevate seadmete olemasolu kodudes
Lapsevanemate liikumine majas on piiratud: 1. klassi ja eelklassi vanemad võivad oodata lapsi
fuajees, teiste klasside vanemad tulevad majja äärmisel vajadusel (vajaliku inimese kutsub
koolitädi).

Õpilase haigestumine
Lapsevanem ei saada kooli haiget last. Lapsevanem kohustub klassijuhatajat teavitama lapse
haigestumisest esimesel võimalusel e-kirja teel.
Lapse haigestumisel koolis, teavitatakse kohe lapsevanemat. Laps eraldatakse med.kabinetti kuni
vanema saabumiseni.
Kui klassis on tuvastatud Covid-19 nakatunu, toimitakse vastavalt Terviseameti korraldusele.
Covid-19 haigestunuga lähikontaktis olnu jääb 14 päevaks koju isolatsiooni.

Reisimine
Kool tungivalt ei soovita välisriikidesse reisida.
Õppetööst vabastamise taotluse vorm on muutunud. Lisandus täpsem info reisisihtkoha ning
lennumarsruudi kohta (vahemaandumised). Vanem on kohustatud kogu vajaliku info koolile andma.
Kui lennu marsruut, saabumise aeg vmt peaks muutuma, peab vanem samuti sellest kooli teavitama.
Kui õpilane tuleb kõrge nakkusohuga piirkonnast (nakkuskordaja 16 või suurem) või läbib seda
(vahemaandumised), peab õpilane jääma kaheks nädalaks kodusele jälgimisele. Õpiülesanded on
eKoolis.
Isolatsioonis viibides on välistatud ka huviringides, kaubanduskeskustes viibimine, sõprade
külastamine.
Õpilane jääb koju isolatsiooni ka siis, kui tema lähikontaktne on saabunud kõrge nakkusohuga
piirkonnast.

Lähikontaktiga on tegemist, kui inimene:
•
•
•
•

elas samas majapidamises COVID-19 haigega;
on olnud füüsilises lähikontaktis COVID-19 haigega vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2
meetri kaugusel;
on olnud otseses kontaktis COVID-19 haigega ilma kaitsevahendeid kasutamata;
on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis (nt klassiruumis, nõupidamisruumis, haigla
ooteruumis jne) vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel.

