Oru Põhikooli käitumisjuhend COVID- 19 viiruse ennetamiseks ja
juhtumi korral
Hetkel kestab kontaktõpe, kuni see on võimalik.


Eesmärk on vältida õppetöö distantsõppele viimist ning pakkuda võimalikult kaua
kontaktõpet erinevatele kooliastmetele.

Haigena tuleb jääda koju


Hingamisteede haiguste sümptomite korral nagu köha, palavik, kraapimistunne
kurgus, üldine nõrkus- ja väsimustunne, peab jääma koju, võtma koheselt
ühendust perearstiga, kes hindab haigestunu seisundit ning määrab edasised
tegevused.



Kui õpilane puudub koolist haiguse või karantiini tõttu, lähtub ta õpetaja
tunnisissekannetest Stuudiumis ja täidab ülesanded iseseisvalt, vajadusel võtab
õpetajaga ühendust. Tunnis osalemine digivahendite abil võib toimuda
kokkuleppel õpetajaga.

Ennetusabinõud


Koolimajja sisenedes peavad õpilased/kooli töötajad käed pesema või
desinfitseerima.



Ilma eelneva kokkuleppeta pole koolimajja sisenemine lapsevanematele lubatud.



Kokkuleppelised külastajad kannavad kooli ruumides maski.



Õpetaja avab igal vahetunnil klassi akna, et tuulutada ruumi.



Õpilased viibivad vahetundide ajal võimalikult palju õues.



Iga päev teostavad koristajad koolilaudade, ukselinkide märgpuhastuse.



Kehalise kasvatuse tunnid toimuvad võimalusel ja sobiva ilma korral õues.



Kool korraldab e-õppe tunde ja võimalusel e-õppe päevi võimalikult sujuvaks
üleminekuks distantsõppele.



Lapsevanem ja õpilane jälgivad pidevalt Stuudiumi ja kooli kodulehte, mille
kaudu edastatakse vajalikku infot koolis toimuva kohta.



Tekkinud küsimuste, probleemide või mure korral võib alati pöörduda
klassijuhataja, sotsiaalpedagoogi, kooliõe või kooli juhtkonna poole.

Tegevused, kui õpilane või kooli töötaja haigestub koolis viibides


Õpilane peab haigustunnuste korral pöörduma klassijuhataja, õpetaja või kooliõe
poole, kes teavitab tema vanemaid.



Haigestunu isoleeritakse teistest kooliõe kabinetti ning talle antakse kirurgiline
mask.



Lapsevanem tagab lapse transportimise koju.



Kooli töötaja peab teavitama direktorit või majandusjuhatajat.



Kui haigestunu terviseseisund silmnähtavalt halveneb, tuleb helistada 112.



COVID-19 leviku pidurdamise seisukohalt on oluline, et haigestunu (õpilase
vanem või seaduslik esindaja) teavitab kooli COVID-19 diagnoosist



Klassijuhataja või direktor teavitab juhtunust selle klassi õpilasi ja vanemaid,
kuid õpilane jääb anonüümseks.



Kooli töötaja puhul teavitab juhtunust direktor kõiki töötajaid, tagades haigestunu
anonüümsuse.



Direktor võtab ühendust Kose Vallavalitsusega ning Terviseametiga. Edasi
tegutseb kool vastavalt juhistele.

Terve kooli distantsõppele saatmine on äärmuslik abinõu, mis
võetakse kasutusele kõige viimase võimalusena.
Distantsõppe kokkulepped COVID- 19 juhtumi korral:


Veebitunnid toimuvad “Google Meet” keskkonnas ning tundide aluseks on päeva
tunniplaan. Iga õpetaja viib veebitunde läbi vähemalt 50% õppeaine mahust .



Veebitundide ajakava koostatakse eelnevalt ja kooskõlastatakse aineõpetajate
vahel.



Kui distantsõppele üleminek toimub lühikese aja jooksul, siis toimuvad
õppetunnid tava tunniplaani aluse seni, kuni uued päevaplaanid avaldatakse.



Päevaplaanidest informeeritakse Stuudiumi ja kooli kodulehe vahendusel.



Õpilaste osavõtt veebitundidest sisse lülitatud kaameraga on kohustuslik.



Puudumise fikseerib õpetaja Stuudiumis.



Kui õpilasel ei ole võimalik veebitunnis osaleda tehniliste probleemide, haiguse
või mõne muu probleemi tõttu, informeerib sellest õpilase vanem või eestkostja
klassijuhatajat samal päeval hiljemalt kella 9.00ks.

