Rõuge Põhikooli käitumisjuhend COVID- 19 ennetamiseks ja juhtumi korral
Kontaktõpe kestab seni, kuni see on võimalik. Eesmärk on vältida õppetöö täielikku distantsõppele
viimist ning pakkuda võimalikult kaua kontaktõpet tuge vajavatele õpilastele, kellele distantsõpe ei
sobi.
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 on sunnitud koolist kergemate haigussümptomite või karantiini tõttu puuduma, lähtub
ta õpetaja tunnisissekannetest eKoolis ja täidab ülesanded iseseisvalt, vajadusel võtab õpetajaga
ühendust.
Ennetusabinõud
Välisuste juurde, koridoridesse, erinevatele liikumisteedele ja korrustele ning õpperuumidesse
on paigaldatud käte desinfitseerimisvahendid.
Koolimajja sisenedes peavad õpilased/kooli töötajad käed pesema või desinfitseerima.
Kool soovitab vanematel koolimajja mitte siseneda.
Kui vanemal on vajadus kooli ruumidesse sisenemiseks, lepib ta kohtumise eelnevalt õpetajaga
kokku ning ruumides kannab kirurgilist maski.
Kooli töötajad jälgivad, et õpilased peseksid regulaarselt ja korralikult käsi.
Õpetaja avab igal vahetunnil kabineti akna, et tuulutada ruumi.
Õpilased viibivad vahetundide ajal õues.
Iga päev teostavad koristajad koolilaudade, ukselinkide märgpuhastuse.
Võimalusel viivad õpetajad läbi õuesõppe tunde.
Kõik kehalise kasvatuse tunnid toimuvad hea ilma korral õues.
Õpilased käivad söömas hajutatult neljas erinevas rühmas ning sööklas on sisse viidud ringliiklus.
Kool korraldab regulaarselt distantsõpet, et oleks valmisolek üleminekuks täielikule distantsõppele.
Lapsevanem ja õpilane jälgivad pidevalt eKooli 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.

Olulised kontaktid väljaspool kooli:
Portaalid: https://peaasi.ee/. https://www.teeviit.ee/.
Rajaleidja nõuandetelefon: 735 0700.
Lasteabi telefon 116 111.

Tegevused, kui õpilane või kooli töötaja haigestub koolis viibides
Kooli töötaja peab teavitama direktorit või majandusjuhatajat.
Õpilane peab haigustunnuste korral pöörduma klassijuhataja, õpetaja või kooliõe poole, kes teavitab
tema vanemaid.
Haigestunu isoleeritakse teistest kooliõe kabinetti ning talle antakse kirurgiline mask, mille saab kas
kooliõe ruumist või õpetajate toast. Kooliõe kabineti võti asub kooli personalile teada olevas kohas.
Lapsevanem tagab lapse transportimise koju.
Kui haigestunu terviseseisund silmnähtavalt halveneb, tuleb helistada 112.

COVID-19 leviku pidurdamise seisukohalt on oluline, et haigestunu (õpilase puhul tema vanem või
seaduslik esindaja) teavitab kooli, kui COVID-19 diagnoos leidis kinnitust
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 Rõuge valla haridus- ja kultuuriosakonnaga ning Terviseametiga. Edasi
tegutseb kool vastavalt juhistele.
Terve kooli distantsõppele saatmine on äärmuslik abinõu, mis võetakse kasutusele kõige viimase
võimalusena.
Distantõppe kokkulepped ennetusabinõuna
Ühepäevaline distantsõpe toimub kaks korda kuus kooliastmete kaupa alates oktoobrist.
Päevad avalikustatakse kooli kodulehel ning saadetakse õpilastele ja vanematele eKooli kaudu
trimestrite kaupa.
Kehtib selle päeva tunniplaan, mis on leitav kooli kodulehelt ja eKoolist.
Veebitunde ei toimu, õpilastele seletatakse kontakttunnis lahti distantsõppe ülesanne ning see
pannakse eKooli koduste tööde alla distantsõppe päeva hommikuks, kuid mitte hiljem kui kell 9.00.

Põhiliselt on kasutusel EKool ja Opiq keskkond. Teiste keskkondade kasutamine sõltub aineõpetaja ja
õpilaste vahelisest kokkuleppest.
Kirjalike tööde esitamine toimub eKooli kaudu, kui õpetaja pole õpilastega kokku leppinud teisiti.
Tööd peavad olema esitatud samal päeval hiljemalt kella 16.00ks.
Tööpäevadel pärast kella 16.00 ei ole õpetaja kohustatud õpilaste töid tagasisidestama ja telefonile,
sõnumitele või e-kirjadele vastama.
Ülesannete hindamise otsustab õpetaja. Hindamine on numbriline või sõnaline.

Distantsõppe kokkulepped COVID- 19 juhtumi korral:
Toimuvad veebitunnid, ülejäänud kokkulepped on samad, mis ennetusabinõudes.
Veebitunnid viiakse läbi “8X8”  keskkonnas ning aluseks on päeva tunniplaan.
Iga õpetaja viib päevas läbi vähemalt 2 veebitundi. Veebitundide ajakava koostatakse eelnevalt ja
kooskõlastatakse aineõpetajate vahel.
Õpilaste osavõtt veebitundidest sisse lülitatud kaameraga on kohustuslik. Puudumise fikseerib
õpetaja eKoolis “-“ märgiga.
Kui õpilasel ei ole võimalik veebitunnis osaleda interneti kehva levi, haiguse või mõne muu
probleemi tõttu, informeerib sellest õpilase vanem või eestkostja klassijuhatajat samal päeval
hiljemalt kella 9.00ks.

