Aitäh!
Suur tänu õpilastele, õpetajatele, noorsootöötajatele ja lapsevanematele, et saite erilise
kevadega hästi hakkama!
Kas ebatavalisele kevadele järgneb ka sarnane sügis, sõltub paljuski meist kõigist.

Kooliaasta algab võimalikult tavapäraselt
•
•
•
•
•
•

Väldime haridusasutuste täielikku distantsõppele viimist.
Töö ümberkorraldamine toimub eelkõige hoonete, asutuse või piirkondade kaupa.
Koolidel on oluline säilitada ja arendada distantsõppe võimekust kogu õppeaasta vältel.
Nakkusohu kasvades peavad haridusasutused oleme valmis õppetöö vormi muutmiseks.
Iga haridusasutus koos pidajaga mõtleb läbi, kuidas riske maandada, lähtudes põhimõttest,
et võimalikult kaua tuleb pakkuda kontaktõpet 1.-6. klassi õpilastele ja tuge vajavatele
õpilastele.
Kriitilise tähtsusega on kontaktide vähendamine koolides - koduklassid, õuesõpe, osaline
distantsõpe, vahetundide korraldus jm.
Üritusi on soovitatav korraldada hajutatult ja väiksemates rühmades, rahvusvahelised
üritused ja välisreisid aga edasi lükata.
Kevadise eriolukorra tõttu toimuvad sügisel soovijatele gümnaasiumi lisaeksamid.

Ennetus ennekõike
•
•
•
•
•

Ennetusabinõud on üliolulised, vajalikud isikukaitsevahendid tagab asutuse pidaja.
Haigena ja COVID-19 haige lähikontaktsena tuleb jääda koju.
Alaealise puhul teavitab kooli lapsevanem ja vastutab, et õpilane tõepoolest jääb koju.
Kui klassis või õpperühmas on tuvastatud COVID-19, tuleb rangelt jälgida hajutamise
põhimõtteid ja kaaluda distantsõppele suunamise vajalikkust.
Kui haridusasutuses on üle 10% õppijatest tuvastatud COVID-19, kaalub Terviseamet
asutuse sulgemise vajadust.
Kinnitatud COVID-19 juhtumi korral võtab Terviseamet haridusasutusega ühendust ja
lepib kokku edasistes sammudes.

Haridus- ja Teadusministeerium

Oleme kursis Viru-Nigula valla haridusasutustes toimuvaga, suheldes
omavahel ning edastades ja järgides Haridus- ja Teadusministeeriumi
ning Terviseameti suuniseid. Hoiame avalikkust kursis ja
informeerime kogukonda operatiivselt valla kodulehe ja Viru-Nigula
valla Teataja vahendusel.
Viru-Nigula valla haridusasutuse juhid koostöös pidajaga on ennetusabinõuna välja töötanud
käitumisjuhised valla koolidele, muusikakoolile, lasteaiale, raamatukogule. Juhistes on ära
toodud käitumissoovitused nii õppuritele, lastele, õpetajatele kui ka lapsevanematele nii
tavaolukorras kui ka COVID-19 positiivse juhtumi korral.
Võtame kevadest kaasa paremad kogemused ja rakendame neid igas uues olukorras kõige
mõistlikumal viisil.

Tervet ja tegusat uut kooliaastat!
Merike Trumm,
haridusjuht

