
 

 

Head õpilased ja lapsevanemad! 
 

Rõõmsat ja teadmisterohket uut algavat kooliaastat! 

 

 

1. Vabariigi Valitsus on kehtestanud nõuded õppetöö korraldusele 

alljärgnevalt: 

 Alates 1. septembrist ei pea üldharidus- või kutsekoolide vaktsineeritud õpilased 

jääma pärast lähikontakti koroonahaigega karantiini. Vaktsineerimata õpilased 

peavad karantiini vältimiseks end koolis testima, mida tehakse lapsesõbralikul 

viisil ja üldjuhul koolikeskkonnas. 

 Täielikult vaktsineeritud haigustunnusteta töötajad ja õppijad ei pea COVID-19 

haigega lähikontaktis olnuna karantiini jääma. 

 Kuni 12-aastased haigustunnusteta lapsed ei pea COVID-19 haigega 

lähikontaktis olnuna karantiini jääma. Sümptomite tekkimisel tuleb jääda koju 

ja võtta ühendust perearstiga. 

 12–18aastased või septembris algava õppeaasta jooksul 19aastaseks saanud 

vaktsineerimata õpilased peavad haridusasutuses toimunud lähikontakti korral 

tegema esmalt kiirtesti ning mitte varem kui 72-tunnise vahega PCR-testi. 

Negatiivsete testitulemuste korral ei pea karantiini jääma. 

 Kui vanem või eestkostja või õpilane ise ei anna luba testimiseks, peab õpilane 

jääma tavapärases korras karantiini. 

 Kui vaktsineerimata õpilane jääb lähikontaktseks väljaspool üldharidus- või 

kutsekooli, peab ta vanusest sõltumata jääma eneseisolatsiooni tavapärases 

korras.  

 Mistahes haigustunnuste esinemisel tuleb kõigil, ka vaktsineeritutel jääda koju 

ning võtta ühendust oma perearstiga. 

 Lasteaedade, üldharidus- ja kutseõppeasutuste, kõrgkoolide, huvikoolide, sh 

eelkoolide jt noorsootööasutuste töötajad ning iga päev asutuse hoones viibivad 

teenusepakkujad, kes pole vaktsineeritud või kelle vaktsineerimiskuur pole 

lõppenud, peavad korra nädalas tegema antigeeni kiirtesti. Iga nädal ei pea 

kiirtesti tegema vaktsineerimata töötaja, kes esitab tööandjale tõendi viiruse 

läbipõdemise kohta viimase kuue kuu jooksul või mitte vanema kui 72 tundi 

tagasi saadud PCR-testi tulemuse või mitte enam kui 48 tundi tagasi saadud 

antigeeni kiirtesti tulemuse juhul, kui see on tehtud tervishoiuteenuse osutaja 

juures.  

 Tõhusamaks hajutamiseks tuleb võimalusel eri gruppide õppetöö algus- ja 

lõpuajad ning vahetunnid kavandada eri aegadele ja kombineerida õuevahetunde 

söögivahetundidega.  



 Distantsõpet õpilaste hajutamise eesmärgil üldjuhul ei rakendata. Üksikuid e-

õppepäevi võib õpilaste hajutamiseks kasutada eelkõige gümnaasiumiastmes ja 

kutseõppes, arvestades seejuures õpilaste võimalusi õppes osaleda.  Distantsõpet 

ei rakendata põhikooli I ja II kooliastmele ja täiendavat tuge vajavatele 

õpilastele.   

 Võimalusel tuleb vältida või vähendada nii palju kui võimalik eri rühmade 

kokkupuuteid ja ristuvaid trajektoore garderoobis, sööklas, aulas, koridorides jm 

ühiskasutatavates ruumides.   

 

2. Toitlustamine 

 Alates septembrist osutab koolis toitlustusteenust Tallinna Haridusameti poolt 

välja kuulutatud riigihanke võitja Baltic Restaurants Estonia AS.  

 Koolilõuna on õpilastele jätkuvalt tasuta. Hommikusöögi ja koolieine kummagi 

hind õpilasele on 0,01€ söögikord.  

 Täpsema info ja korra, kuidas hommikusöök ning koolieine tellida ja selle eest 

tasuda, saadab klassijuhataja. 

 Kahjuks erinevate ebasoodsate tingimuste kokkulangemise tõttu võib tekkida 

raskusi esimestel päevadel sooja toidu pakkumisega. Anname jooksvalt teada, 

kuidas olukord lahendatakse. 

 

3. Kooli koduleht. 

Hea meel on teatada, et kooli uus koduleht asub aadressil rahumae.edu.ee. 

 

4. Spordiväljak. 

Kooliperele teeb suurt rõõmu uus multifunktsionaalne spordiväljak kooli 

hoovis. Alates septembrist paranevad oluliselt kehalise kasvatuse tundide 

läbiviimise tingimused.  

 

5. Lapsevanemad ja külalised koolis. 

Ohutuse ja turvalisuse tagamiseks palume kõigi lapsevanemate ja külaliste 

mõistavat suhtumist kooli külastades. Palume põhjuseta kooliruumidesse mitte 

siseneda. Vältimatu vajaduse korral palume kohtumised eelnevalt õpetaja või 

kooli juhtkonnaga eelnevalt kokku leppida. Kooli sisenedes palume esitada 

COVID-19 vaktsineerimist, COVID-19 läbipõdemist või negatiivset 

testitulemust tõendava dokumendi. 

 

Küsimuste korral palun võtke meiega ühendust telefoni või e-posti teel. 

 

Kõige paremate koostöösoovidega uueks õppeaastaks 

Kairi Jakobson 

Rahumäe Põhikooli direktor 


