Head lapsevanemad!

Järgmisel nädalal algab uus kooliaasta. Hea meel on tõdeda, et kõigil Tartu koolide õpilastel on võimalik
alustada septembris tavapärases rütmis – kontaktõppes. Samas tuleb aga arvestada, et koroonaviirus
ei ole kuhugi kadunud ja turvalisuse tagamiseks ning nakatumisohu minimeerimiseks on kõik koolid
rakendanud erinevaid ettevaatusabinõusid. Samuti tuleb kõigil meil valmis olla, et epidemoloogilise
olukorra muutudes võib olla vajalik kooliaasta jooksul siiski lühema või pikema perioodi vältel kasutada
distantsõppe võimalust.
Iga pere ja õpilane saab kaasa aidata, et viiruse levikut tõkestada:







Isegi kergemate haigustunnustega tuleb jääda koju ja võtta ühendust oma perearstiga. On
teada, et noorematel ning tugevama immuunsusega inimestel võib haigus kulgeda kergelt.
Samas on nad nakkusohtlikud. Sel kooliaastal jälgitakse koolides pingsalt õpilaste tervist ning
koolil on õigus ka väheste haigustunnustega õpilane koheselt koju saata. Kui perearst on
saatnud teid testima, siis tuleb kindlasti kodus olla kuni testitulemuse teadasaamiseni.
Soovitame kooli tulla jala, ratta või tõukerattaga. Võimalusel vältige ühistransporti. Kui
ühistranspordi kasutamine ei ole siiski võimalik, siis kasutage maski.
Jätkuvalt on oluline hoida distantsi ja puhastada (pesta, desinfitseerida) sageli oma käsi.
Koolides on loodud õpilastele selleks võimalused, kuid tähtis on jälgida samu printsiipe ka
väljaspool koolimaja. Õpilastel, kes soovivad kasutada koolimajas maski või kindaid, peavad
need olema endal kaasa.
Eelistage puhkust Eestis ja võimalusel vältige reisimist välismaale. Puhkuseplaane tehes tuleb
arvestada, et olukord muutub väga kiiresti ning väikese riskitasemega riigid võivad loetud
päevade või nädalatega muutuda suure riskitasemega riikideks, kust kodumaale naastes tuleb
jääda 14-päevaks eneseisolatsiooni. Õppetöös edasijõudmise eest puhkuse ja sellele järgneva
isolatsiooniperioodi ajal vastutab lapsevanem.

***
Mart Reiniku Kooli avaaktused 1.septembril.
Staadionil kl 11.00: 2., 3., 8., ja 9. klassid;
Kl 12.00: 4., 5., 6. ja 7.klassid.
Koolimajja sisenemise juhised saavad õpilased aktuselt. Aktusele järgneb klassijuhatajatund õpetaja
kabinetis. Üleminekuklasside aktustele ei ole vanemad oodatud.
Tugeva vihmasaju korral aktust ei toimu, õpilased tulevad koolimajja klassijuhatajatundi.
1.klasside aktused toimuvad Riia 25 aulas: kl 13.00 1.b klass,
kl 14.00 1.c klass,
kl 15.00 1.d klass.
Koolimajja sisenetakse peauksest. Aktustele on oodatud vaid lapsevanemad (kuni kaks inimest).

Kooli õppekorralduses on nakatumisohu minimeerimiseks algaval õppeaastal sisse viidud järgmised
muudatused:
Kool on välja töötanud järgnevad juhised:
Mart Reiniku kooli JUHISED algavaks õppeaastaks 2020/2021
1. Koolipere liige tuleb kooli tervena.
2. Oluline on hoida distantsi, piirduda suhtlemisel oma klassi õpilastega ja puhastada sageli oma
käsi.
3. Soovi korral kasutab õpilane isiklikku maski.
4. Koolimajja sisenemine toimub hommikul:
- Riia 25 õppehoone peauksest, garderoobidepoolsest uksest ja klassiruumi 101
siseõuepoolsest uksest (1.d klass);
- Vanemuise 48 õppehoone peauksest.
5. Koolimajast väljumine toimub:- Riia 25 õppehoone peauksest ja garderoobidepoolsest uksest;
- Vanemuise 48 õppehoones klassile lähimast välisuksest.
6. Kooli tulnud õpilaste temperatuuri kontrollitakse pisteliselt.
7. Kooli tulnud haigustunnustega õpilase saadab õpetaja kooli meditsiinitöötaja juurde.
Meditsiinitöötaja võtab ühendust lapsevanemaga.
8. Lastevanematel ja teistel kõrvalistel isikutel ei ole lubatud majja siseneda ega majas liikuda,
v.a erijuhtudel eelneval kokkuleppel.
9. Garderoobi kasutamine on esialgu mõeldud vaid suuremate üleriiete ärapanemiseks.
10. Vahetusjalatsite kandmine ei ole kohustuslik. Õpilane suundub kooli tulles otse klassiruumi.
11. Vanemuise 48 õppehoone koridorides toimub ühesuunaline liikumine vastavalt koolimajas
olevatele märkidele. Õpilane (Vanemuise 48) viibib vahetunnis kas õues, järgmise tunni
kabinetis või selle läheduses.
12. Klassiruumi eest vastutav/ruumi kasutav õpetaja puhastab tunni lõppedes (koolipäeva
jooksul) vajalikud pinnad, õhutab klassiruumi ja vastutab klassiruumis toimuva eest.
13. Koristaja puhastab tundide ajal koolimaja üldkasutatavates ruumides vajalikud pinnad ja
õhutab koridorid.
14. Algklasside õpilased (1.-4. kl) on koolis ja osalevad õppetöös kõikidel tööpäevadel.
15. Vanema kooliastme (5.-9. kl) õpilased viibivad hajutamise eesmärgil vastava graafiku alusel
ühel koolipäeval nädalas kodus iseseisval õppel.
16. Keeleõppe tunnid (inglise keel) toimuvad klassipõhiselt.
17. Kehalise kasvatuse tunnid toimuvad õues, välja arvatud tugeva saju korral. Tunniks
riietumine toimub hajutatult selleks ettenähtud ruumis.
18. Koorilaul toimub klassipõhiselt õpetaja poolt antud aegadel.
19. Toitlustamine toimub hajutatult vastava graafiku alusel vahetunnis ja tundide ajal (tunni
algusest ja lõpust 20 minutit). Kätepesu toimub vahetult enne söömist.
20. Õppekäigule minnakse ühe kuni kahe klassi kaupa.
21. Kui vanem soovib minna lapsega reisile, siis kool ei anna selleks nõusolekut.
22. Vanema soovil reisile läinud ja sealt naasnud õpilane ei tule kooli, vaid peab pärast reisi
viibima kodus 14 päeva eneseisolatsioonis.
23. Koolist puudumise korral sooritab õpilane suurema kaaluga hindelise töö distantsilt või kooli
tulles õpetajaga kokkulepitud ajal (v.a erikokkulepped).
24. Kooli töötaja ei planeeri ega lähe õppeperioodi jooksul reisile.
25. Kogu kooli või klassi kaupa distantsõppele jäämise korral jätkub õppetöös alates 4. klassist
numbriline hindamine.
26. Parima tavapärase koolitöö suudame tagada kooli ja kodu ühise selgitustöö tulemusena.

Olulised käitumisjuhised:
Kui õpilane on haigestunud (ka kergelt), siis tuleb tal jääda koju ning teavitada sellest oma
klassijuhatajat ning perearsti. Perearst otsustab edasise tegevuse ning saadab õpilase vajadusel
testima. Kodus tuleb olla kuni testitulemuse teadasaamiseni. Juhul kui see on negatiivne, on kõik hästi
ja kooli võib tulla pärast tervenemist. Juhul kui testitulemus on positiivne, siis annavad perearst ning
Terviseamet nii nakatunule, tema perele kui teistele nakatunuga kokkupuutunud isikutele (sh koolile)
edasised käitumisjuhised. Olenemata sellest, et ka Terviseamet teavitab kooli nakatumisjuhtumist,
palume lapsevanematel informeerida klassijuhatajat lapse nakatumisest. Haigestunud õpilase
vanematel on võimalik võtta töövõimetusleht ning jääda koos lapsega koju. Kool loob omalt poolt
võimaluse osaleda koduse isolatsiooni ajal õppetöös juhul kui tervislik seisund seda lubab.
Kui haigestunud on õpilase pereliige, siis koheselt õpilase kojujäämine vajalik pole (kui õpilasel pole
endal haigustunnuseid). Pereliige peab viivitamatult kontakteeruma perearstiga, kes saab ta suunata
testimisele. Kui pereliikme testitulemus on positiivne, siis tuleb õpilasel kui lähikontaktsel (olnud
nakatunud isikuga rohkem kui 15 min lähemal kui 2 meetrit) jääda kaheks nädalaks koju ning järgida
Terviseameti juhiseid. Palume samuti teavitada sellest oma klassijuhatajat. Kui õpilasel endal ei ole
haigustunnuseid esinenud, siis ei ole vajadust tema klassikaaslaseid ja teisi temaga koolis
kokkupuutunud isikuid kodusele jälgimisele saata. Juhul kui õpilasel siiski koduse jälgimisperioodi ajal
tekivad haigustunnused ning test annab positiivse tulemuse, tuleb sellest viivitamatult teavitada
klassijuhatajat.
Kui õpilane on käinud mõnel üritusel või asutuses, mille puhul ilmneb, et seal on olnud ka positiivse
testitulemuse andnud inimesi, siis tuleks sellest kindlasti teavitada oma klassijuhatajat. Kohest
kojujäämise vajadust ei ole (kui puuduvad haigussümptomid ja teadaolev lähikontakt nakatunuga
puudub ). Siiski tuleb 14-päeva jooksul oma tervist väga tähelepanelikult jälgida ning vähimagi kahtluse
korral jääda koju ning võtta ühendust perearstiga. Lähikontaktis olnud isikutega (lähemal kui 2m
rohkem kui 15 min) võetakse eraldi ühendust.
Kui selgub, et koolis on käinud mõni nakatunud õpilane või töötaja, siis saadetakse kaheks nädalaks
distantsõppele kõik need inimesed, kes on nakatunuga kokku puutunud (st klassikaaslased,
lähikolleegid, erinevates rühmatundides koos nakatunuga ühes klassiruumis viibinud isikud jne). Terve
kooli distantsõppele saatmine on äärmuslik abinõu, mis võetakse kasutusele kõige viimase
võimalusena. Informatsioon lapsevanema ja kooli vahel liigub läbi klassijuhatajate. Seetõttu palume
veelkord klassijuhatajaid erinevatest riskidest koheselt informeerida. Klassikaaslaste jt koolis
nakatunuga kokkupuutunud isikute teavitamisel ollakse delikaatsed – ei mainita haigestunud nime jm
andmeid, mis teda äratuntavaks teeks.

Ilusat kooliaasta algust!
Mart Reiniku kool koostöös Tartu linna haridusosakonnaga

