KRIISIJUHTUMITE KÄSITLEMINE TARTU MART REINIKU KOOLIS
Hädaabi 112
I KRIISIJUHTUMID
 tulekahju
 plahvatus, varingud, gaasirünnak, pommiähvardus
 koolitulistamine
 ähvardamine, vägivald, terror, füüsilisele ja vaimsele vägivallale õhutamine
 raske (liiklus)õnnetus õpilase või õpetajaga
 õpilase või õpetaja surm
 suitsiid, suitsiidikatse
 lapse või kooli töötaja kadumine
 olulise mõjuga sündmus mujal (aktiivne meediakajastus)
Surmajuhtumi korral koolis ja väljaspool kooli teavitab nii kooli kui lapsevanemaid politsei.
Õnnetusjuhtumi korral koolis teavitab kool koheselt lapsevanemaid, vajadusel helistatakse 112.
II KOOLI KRIISIMEESKOND
 direktor
 õppealajuhatajad
 majandusjuhataja
 administraator
 psühholoog
 sotsiaalpedagoog
 huvijuht
 sekretär
 meditsiinitöötaja
III ÜLDINE TEGEVUSJUHIS
1. Säilita rahu.

2.
3.
4.
5.
6.

Ära sea ohtu iseenda elu ja tervist.
Esmalt taga nende ohutus, kelle elu ei ole ohus.
Anna vajadusel ja võimalusel esmaabi.
Otsi abi, teavita direktorit (õppealajuhatajat), vajadusel päästekeskust.
Direktor või mõni teine kriisimeeskonna liige kutsub vajadusel kokku kooli kriisimeeskonna.

IV KRIISIJUHTUMI KORRAL
1. Kriisimeeskonna kutsub kokku kooli direktor (kriisimeeskonna juht), tema äraolekul mõni teine kriisimeeskonna liige.
2. Kriisimeeskond otsustab teavitamise põhimõtted ja professionaalse abi vajalikkuse ning annab vastavad korraldused.
3. Kogu personali teavitamine (suusõnaline, kooliraadio teel).
4. Direktor annab teada, mis on toimunud ja kuidas edasi tegutseda.
5. Õpetajad teavitavad õpilasi direktorilt saadud info põhjal.
6. Meediaga suhtleb direktor pärast toimunu läbiarutamist kriisimeeskonnaga.
7. Edasine tegutsemine toimub vastavalt kooli kriisiplaanile.

V KRIISIPLAAN VASTAVALT JUHTUMITELE
Juhtum
Õpilase tegevus
Vägivaldne
õpilane

Õnnetused
õpilase või
täiskasvanuga
(näiteks teadvuse
kadu/
kukkumine)

 Teavita täiskasvanut.
 Püüa võimalusel
olukorda lahendada.

 Helista 112.
 Otsi koolitöötaja abi.
 Ära muuda kannatanu
kehaasendit.
 Kui oskad, alusta
esmaabi andmist.

Koolitöötaja tegevus






Püüa vägivallatsejat korrale kutsuda.
Teavita klassijuhatajat.
Klassijuhataja informeerib psühholoogi, sotsiaalpedagoogi,
kes tegelevad juhtumiga.
Klassijuhataja informeerib lapsevanemat.
Klassijuhataja teavitab direktorit, õppealajuhatajat.








Hinda olukorda.
Helista 112.
Kui oskad, alusta esmaabi andmist või otsi esmaabi andja.
Õpilase puhul informeeri võimalusel klassijuhatajat.
Klassijuhataja informeerib lapsevanemat.
Teavita direktorit, õppealajuhatajat või majandusjuhatajat.

Märkused

Õpetajad viivad
kogunenud
õpilased algava
tunni klassidesse.

Rasked
vigastused/traumad
(suur verejooks,
luumurd)





Helista 112.
Otsi abi.
Kui oskad, peata
verejooks.
 Ära muuda luumurru
puhul kannatanu kehaasendit.

Õpilase surm
koolis




Helista 112.
Teavita täiskasvanut.

Koolitöötaja
surm koolis




Helista 112.
Teavita täiskasvanut.

 Helista 112.
 Kui oskad, peata verejooks või otsi esmaabi andja.
 Ära muuda luumurru puhul kannatanu kehaasendit.
 Õpilase puhul informeeri võimalusel klassijuhatajat,
klassijuhataja puudumisel juhtkonna liiget.
 Klassijuhataja/juhtkonna liige informeerib lapsevanemat.
 Informeeri direktorit, õppealajuhatajat või
majandusjuhatajat.
 Helista 112.
 Teavita direktorit või kriisimeeskonna teisi liikmeid.





Helista 112.
Teavita direktorit, õppealajuhatajat või majandusjuhatajat.
Politsei teavitab lähedasi.
Kriisimeeskond teavitab kooli töötajaid (lähtuda kiirabi ja
politsei antud infost).
Teavita direktorit, õppealajuhatajat või majandusjuhatajat.
Kriisimeeskond teavitab politseilt saadud info põhjal kooli
töötajaid, õpilasi.

Õpetajad viivad
kogunenud
õpilased algava
tunni klassidesse.

 Helista 112.
 Teavita direktorit, õppealajuhatajat või majandusjuhatajat.
 Kriisimeeskond koostöös politseiga teavitab õpilase puhul
puhul klassijuhatajat, õpilasi, kooli töötajaid.

Õpetajad viivad
kogunenud
õpilased algava
tunni klassidesse.




Õpilase surm
väljaspool kooli
(ekskursioon vms)
Õpilase või
täiskasvanu
suitsiid koolis




Helista 112.
Teavita täiskasvanut.

Kooli
territooriumilt
väljaspool





Võimalusel helista 112.
Teavita täiskasvanut.
Kui oskad, anna

Õpilase surmast
teavitab vanemaid
politsei.





Helista 112.
Kui oskad, alusta esmaabi andmist.
Teavita telefoni teel kooli direktorit või õppealajuhatajat.

Õpilase surmast
teavitab vanemaid
politsei.

Välisriiki minnes
uuri järele
hädaabi

toimunud
õnnetusjuhtum
(ekskursioonil,
matkal, väljasõidul)
Tulistamine

esmaabi.

Vägivaldne
sissetungija

 Teavita täiskasvanut.
 Säilita rahu.
 Võimalusel ära suhtle
sissetungijaga ega ärrita teda.

Õpilase
kadumine

 Helista 112 (kui ei
saa rääkida, jäta kõne avatuks
lootuses, et teave sinu
asukohast ja toimuvast jõuab
päästeametisse, võimalusel
saada sõnum).
 Säilita rahu.
 Eemaldu võimalusel
ohuallikast.
 Võimalusel ära suhtle
tulistajaga ega ärrita teda.




Teavita täiskasvanut.
Helista 112.



Kriisimeeskond organiseerib edasise tegutsemise.

telefoni number.

 Helista 112 (kui ei saa rääkida, jäta kõne avatuks
lootuses, et teave sinu asukohast ja toimuvast
jõuab päästeametisse, võimalusel saada sõnum).
 Säilita rahu.
 Võimalusel ära suhtle tulistajaga ega ärrita teda.
 Isoleeri õpilased ohuallikast (lukusta ruumi uks seestpoolt,
blokeeri mööbliga).
 Võimalusel teavita direktorit, õppealajuhatajat või
majandusjuhatajat.
 Kriisimeeskond koostöös politseiga tegutseb edasi
vastavalt olukorrale ja korraldustele.





Püüa sissetungijat rahustada.
Vajadusel kutsu abi.
Vajadusel helista 112.
Teavita direktorit, õppealajuhatajat või majandusjuhatajat.





Helista 112.
Teavita lapsevanemat.
Teavita direktorit, õppealajuhatajat või majandusjuhatajat.

Õpilased
lahkuvad
ruumist.

