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Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide õppetegevuse osaline ümberkorraldamine
ajavahemikul 15.11.-26.11.2021

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lg 5, § 44 lg 1 ja rahvatervise seaduse § 10 lg 2 p 2
alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2011 määruse nr 1 „Põhikooli riiklik
õppekava“ § 6 lg-ga 2, määruse nr 2 “Gümnaasiumi riiklik õppekava“ § 7 lg-ga 2 ning
arvestades, et:
- Eesti Arstide Liidu andmetel on Eesti üks suurima kooroonaviiruse nakatumisega riikidest.
Terviseameti 8. novembri 2021 ülevaate kohaselt on võimalik täheldada kergeid positiivseid
märke koroonaviirusesse haigestumisse vähenemise kohta - nakatamiskordaja R on langenud
1,2 pealt 1 peale. Terviseameti andmetel on endiselt suurim nii haigestunute absoluutarv, kui
ka haigestumus 100 000 elaniku kohta koolilaste seas;
- Terviseameti andmetel nakatuvad lapsed peamiselt koolis, koolist viiakse viirus
perekondadesse ja sealt omakorda töökohtadesse. Oluline on see nakkusahel katkestada.
Tallinna linnas on seisuga 8.11.2021 kokku 61 kooli kollet (lõppes 3 kollet ja lisandus 5).
Koolide kolletes on kokku 1156 haigusjuhtu, millest 958 moodustavad õpilased ja 198
koolitöötajad. Koroonaviiruse väga laialdase leviku olukorras on üheks oluliseks abinõuks
koolides haiguskollete tekkimise vähendamine, seal hulgas olemasolevate kollete laienemise
ennetamine ning koolide sulgemise ohu vältimine;
- Terviseamet soovitas linnadele ja valdadele saadetud 8.11.2021 kirjas suunata õpilased
distantsõppele, kui üha enam lähikontaktseid nakatub, laste isolatsiooniajad hakkavad
pikenema, nakkus levib mitmetes klassides ja nakatuvad ka õpetajad;
- Terviseamet on seisukohal, et nakatumise tase on endiselt väga kõrge ja oluline on jätkata
olemasolevate piirangute täitmist ja teostada järelevalvet;
- COVID-19 viiruse puhul on tegemist piisknakkusega, mille levikut aitab pidurdada
peaasjalikult inimkontaktide miinimumini vähendamine ja distantsi hoidmine, sest paraku ei
pruugi viiruse kandjatel olla test positiivne ja ka vaktsineerituna on võimalik nakatuda;
- Tallinna Linnavalitsus arutas 9. novembril 2021 koroonaviiruse ennetusmeetmete
koordinaatori ja Tallinna koolijuhtidega koroonaviiruse leviku olukorda Tallinna koolide õpilaste
ja koolipersonali hulgas, õppetegevuse korraldamise võimalusi ning lahendusi. Linnavalitsus
koos kooljuhtide ning Tallinna Haridusametiga leidsid, et õpetajate ja õpilaste tervise kaitseks
ning turvalise õpikeskkonna tagamiseks on vajalik kasutada abinõusid, mis aitavad ennetada
koroonaviiruse levikut, kaitsta koolipersonali ja õpilaste tervist ning tagada õppetegevuse
jätkumine;
- arutelul osalejad leidsid, et Terviseameti ülevaatest nähtuv nakkusnäitajate stabiliseerumine
ja kerge vähenemine annavad lootust olukorra stabiliseerumiseks ning samm-sammuliseks
paranemiseks, mille tulemusena on põhjendatud kaaluda distantsõppe praeguste tingimuste
muutmist. Terviseameti 10. novembri 2021 ülevaates tuuakse välja, et koroonaviiruse nakkuse
leviku pidurdumine ja langustrend on kõige suurem Tallinnas ja Harjumaal. Nakatumise
vähenemine on kombinatsioon kasvanud ohutajust, vaktsineerimata ja läbipõdemata inimeste
kontaktide vähenemisest, piirkondlikust distantsõppest, karmistatud järelevalvest ja
hoogustunud vaktsineerimisest (Terviseameti 10. novembri 2021 pressikonverentsi ülevaade).
Seega võib tõdeda, et Tallinna linna asutuste poolt rakendatud vaktsineerimiste korraldamine,
isikukaitsevahendite laialdane kasutamine ning osalise e-õppe rakendamine on aidanud kaasa
haigestumiste vähendamisele ning nakkusohutuse suurenemisele. Järelikult on rakendatud
meetmed olnud tõhusad ning asjakohased. Vaatamata esimestele positiivsetele märkidele,
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esineb siiski jätkuv laialdane haigestumine ning intensiivne koroonaviiruse levik, mis ohustab
õpilaste ja koolipersonali tervist. Seetõttu ei ole mõistlik ega põhjendatud järsk üleminek
täielikule kontaktõppele. Seega on vaja kooliõppe turvaliseks korraldamiseks ning haigestumise
püsiva langustrendi tagamiseks rakendada distantsõpet ka edaspidi. Arutelus jõuti järeldusele,
et otstarbekas on jätkata üldhariduskoolide osade klasside õppetegevuses osalise e-õppega
ehk distantsõppega, võttes arvesse konkreetse kooli hetkeolukorda;
- õpetajad on COVID viiruse vastu kaitseta, sest enamik neist on vaktsineeritud vaktsiiniga,
mille toime on oluliselt nõrgenenud ning tõhustusdoosi aeg pole veel saabunud või toime
alanud ning seetõttu on õppetöö korraldamise jätkusuutlikus suures ohus;
- kuna riigiasutusena Terviseamet ei jõua kanda oma rolli lähikontaktsete kaardistamisel ja
perede teavitamisel ning see ülesanne on pandud koolide juhtkonnale ning koolidele on
pandud ka testimise korraldamise kohustus, siis on koolide peamise ülesande täitmine oluliselt
häiritud ning peab kasutama oma ressurssi hariduse andmisega mitte seotud tegevustele ja
täitma täiendavat riigi ülesannet;
- hospitaliseeritud haigestunute arv on väga kõrge, mille tõttu on eriti oluline hoida haigestumist
langustrendis;
- Euroopa Ravimiameti antud soovituste kohaselt on koolides viiruse levimise piiramise üheks
meetmeks kontaktide vähendamine (Euroopa Ravimiameti koduleht);
- õpetajate ja õpilaste tervise kaitseks ning turvalise õpikeskkonna tagamiseks on vajalik
rakendada abinõusid, mis aitavad ennetada koroonaviiruse levikut, kaitsta koolipersonali ja
õpilaste tervist, tagada õppetegevuse jätkumine. Terviseameti direktori asetäitja ning tervise- ja
tööminister on põhjendanud haigestumise langustrendi muuhulgas piirkondliku distantsõppega;
- tervisealaspetsialistid on välja toonud, et hetkel on oluliselt kasvanud koroonaviirusesse
nakatumine ning haigestumine õpilaste seas, mis suurendab nakkusohtlikkust koolihoonetes,
kus õppetegevus toimub terve päeva vältel ning inimestel on tihedad kontaktid. Seega võib
täielik kontaktõppe läbiviimine suurendada riski õpetajate ja õpilaste tervisele ning vajalik on
suurem hajutatus;
- Tallinna linna asutuste töökorralduses rakendatakse alates 1. novembrist 2021 kollast
ststsenaariumi, mis tähendab, et üldjuhul toimub suhtlemine elektrooniliste kanalite kaudu.

1. Toetada ajavahemikul 15.11. - 26.11.2021 Tallinna munitsipaalüldhariduskoolides 30-50%
õpilaste õppetegevuse korraldamist e-õppena (välja arvatud hariduslike erivajaduste õpilaste
õppetegevus), mis määratakse kindlaks kooli poolt lähtudes muuhulgas kooli haiguskolletest,
õpilaste ja koolipersonali haigestumise näitajatest ning kooli õppetegevuse jätkumiseks vajalike
nakkushaiguse tõrjumiseks vajalike (sh ennetavate) meetmete rakendamise vajadusest,
tagades õpilastele koolikohustuse täitmise riikliku ja kooli õppekava tingimuste kohaselt.

2. Koostöös Tallinna Linnavalitsuse, koolijuhtide, Tallinna Haridusameti ning
tervisealaspetsialistidega jätkata koroonaviiruse leviku analüüsimist ja kujundada ühine
seisukoht õppetegevuse korraldamise edasiste tingimuste kohta.

3. Tallinna Linnavalitsusel tagada koolidele õppetegevuse muudatuste ettevalmistamise
vajadusel administratiivne ja juriidiline tugi.

4. Jätkata haridusasutustes vaktsineerimise korraldamist. Tallinna Haridusametil koostöös
haridusasutuste ning meditsiiniteenuste osutajatega korraldada koolipersonalile koroonaviiruse
vastase vaktsiini tõhustusdoosi kättesaadavaks tegemine.

5. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks munitsipaalüldhariduskoolide direktoritele.
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